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-- Yazan: Muhittin Birgen 

(&parafı l inci sayfada) 

Bay Metaksas, Yunan tarihinin en mü
him simalarından biri ve pek büyük bir 
işin tarihf kahramanı oldu: Yunanistanı 
siyasi mücadelelerin kurutucu ve çürü
tücü şiddetinden o kurtardı ve Yunanis
tana huzur ve sükfuı içinde çalışıp ilerle
me imkanını o verdi. Bundan dolayı, Bay 
Metaksas, Yunanistanın dostu olup onun 
iyiliğini isteyen bizim gibi dostlar, müt
tefikler ve komşular nazarında çok kıy
metli bir devlet adamıdır. Köşede bucak
ta kalmış olan eski moda Yunan politi
kacıları bclkl onu sevmeyebilirler; fakat, 
aynı sebebden dolayı, Yunan milletinin, 
külle halinde, onun etrafına toplanmış 
olduğu ve sükiln içinde çalışmayı seven 
halkın onu pek çok sevdiği bizce muhak
kaktır. Şimdiye kadar Yunanistan tarihin 
de rol oynamış insanlar içinde, mesela, 
Venizelos gibi büyük tarihi işler becer
miş ve bu scbcbden dolayı tarihe geçmiş 
insanlar yok değildir. Fakat, bizce Yunan 
tarihinde Türkiyenin yeni misafirinin 
rolü derecesinde hayırlı ve kıymetlı bir 
rol oynamış devlet adamı henüz görül
memişti. 

* Onun oyııadığı bu rolün ehemmiyetini 
göstermek için ısrar etmek lüzumsuzdur. 
Yunanistanı, çok sıkı bir menfaat birliği
nin verdiği samimiyet içinde seven ve 
onun kuvvetlenmesini ve ilerlemesini is
teyen Türkiye siyasi muhiti, bu memle
ketin bir aralık içine düşmüş olduğu si
yasi mücadelelerin şiddetinden dolayı 
cidden müteessir ve hatta endişeli idi. O 
gidişle, Yunanistan büyük bir uçuruma 
yuvarlanacak, düşmanlarını sevindirip 
dostlarını müteessir edecekti. Bay Metak
sas işleri ~line aldığı günden itibaren ev
vela Yunanistana dahili bir sulh ve m
kiın, sonra da bu dahili huzur içinde hal
ka çalışma imkanları verdi ve memleke
tin umumi hayatını ıslah bakımından bu
rada sayılması çok uzun sürecek olan bir 

SON POSTA 

Resimli Makale: IC Hırs esaretten de atırdır .. X 

Eski Yunan filozofu ('l'heophraste) a sormqlar: Esirin yalnız bir efendisi vardır, sad'ec:e onun &ilinde efl
lir, ondan aldığı emri yapar. Fakat haris olan adamın hırsı
m tatmin için kullandığı ne kadar adam varsa o kadar da 
efendisi vardır, çünkü her birinin önünde baş eğecek, iste
diklerini yapacaktır. 

- İnsanların arasında esaretten dılha ağır bir sıfat ta
savvur edebilir misiniz? demişlerdi. Yunan bakimi hiç te
reddüd etmeden: 

- Evet, hırsı görüyorum, cevabını vermişti. ,. 
1 
'-

sez ARASINDA ) 
Evlenme aleyhtarı 
Kadın muharririn 
Bir çocuğu oldu 

' ' 

r HERGüN BiR FIKRA İ 
Perde açıldıktan sonra 
Eddat Hafız Necib tiyatroya gtri

'JIOTdu. Kapının. üzerindekt cPeT"de a
çıklıktan ıonra kapıla,. kapanır> il4-
ıııını görılü.. 

- Vaıge'1im, dedi,, tiyat,.oya gi7'-
miytceğim.. • 

S07'dııla7': 

- Neye? 
- Bu piyeş, her halde hiçbi7' ıeye 

b~emiyor. 

- Nereden anladınız? 
nanı gösterdi: 

Bir senede 
400 lıllfli 
Amellgat gapan adam 

sürü işler yaptı. Bugün Yunanistan top- fngilterenln tanuımıı .uaın romancıla-

- Piyes iyi olmuş olsaydı; perde 
açıldıktan sonra, halkın tiyatro~n 

çıkmak istiyeceklerini dil§ünmez, böy
le tm il4.n koymak lüzumınm hi&set
mc2'lerdi. ' 

Mister A. E. Andrae, bir sene zarfında 
400 e yakın kup ameliyat yapmııtır. E
vinin ar.kası.oda, içinde her türlü ameli
yat yapılan bir odası vardır. Burada, 
kuşların kırılan bacaklarını, örselenmiş 
kanadlannı ve kann ağrılarını tedavi et-
miştir. 

Blrinciteşrin 18 

Sözün Kısası 
Yeni 
Paralarımız ._ ______ E. Tala , __ ,.... 

V eni çıkan beş liralık paralarımızı 
gördünüz mü? Şekil itibarile çok 

güzel oldukları gibi, Üzerlerinde de, göz· 
!erimizin yadırgıyacağı hi~ bir yaban .. 
cılık yoktur. Yazı türkçe, rakamlar türk
çe, ibare türk~. Halbuki bundan ön
ceki evrakı nakdiyede, kim bilir hangi 
bir mütaleaya mebni, paranın kıypıeU 
fraıısızca olarak ta yazılı idi. Bundan 
bqka da, o paraların tedavüle çıkarıldık
ları tarihte Türk alfabesi henüz kabul e
dilmemi§ olduğundan türkçe ibareler de 
Arap harflerile muharrer bulunuyordu. 

Yeni paralarımız tam blr müstakil 
millete yaraşan paralardır. Tezyinatı da 
çok iyi düşünülmüş, En Büyüğümüzün, 
gerek füigranda - kiğıdın hamuru için • 
de - ve gerek banknotun üzerindeki re· 
simleri iyi seçilmiş ve Ankaradaki gü • 
ven abidesinin resmi de sembol olarali 
kullanılmakla Türk parasının sağlamlı .. 
ğma çok güzel bir telmih yapılmıştır. 

Hasılı, yeni beş liralıklanmızın karşı
sında gönlümün bir kere daha ferahladı
ğını duydum. Zira, bu her tarafı tamami
le Türk olan varakai nakdiye, memleke
timde en son (frengc cemile) izini de 
ıilip süpürmektedir. 

Bu halisane sevincim suitefsir edilme· 
ıin. Ne ben, ne de başka her hangi bir 
yurddaşım ecnebi düşmanı değiliz. Böyle 
bir düşmanlıktan uzak olduğumuza en 
bilyük delil de, milll duygulan.mızın, 

yurd sevgimizin ve istiklal aşkı.mızın şid
detidir. Kendi milli mefkiiresine, kendi 
topraklarına, kendi istiklaline bu dere
ce kıskançlıkla bağlı insanlar, ba§kaları· 
nın da ayni şeylerine, ayni derecede hür. 
metkftr olurlar. 
Paralarımızın, pullanmızın üzerinde, 

milletimize zararından başka hiç bir şey 
dokunmamış olan, lüzumsuz ve manasız 
bir ceniilekarlığm devamını görmek, bize 
Adeta menhus kapitülasyon devrinin ar· 
tığı gibi geliyordu, ve buna sinirleniyor· 
duk. 

lu, müttehici, günden güne kuvvetlenen 
bir memleket olmuş ve bu bakımdan 
dostlarını sevindirmiştir. Türkiye, kom
şusu, dostu ve hatta bir dereceye kadar 
müttefiki olan Yunanistamn kuvvetile 

1 

rından Barbare Oartland 18 mcı romanı
nı biUrdijinden iki gün sonra, bir erkek 
çocuk doğurmuştur. Güzelliği ile de meş
hur olan ınuharrir, daha ziyade evlen-

ve ilerleme hareketlerile iftihar duyuyor meğl ve cemiyet hayatını hicveden eser-
ve eminiz ki aynı hisler Yunanistanın ıer yazmıştı. İlk eseri 21 yaşında iken 
Balkanlardaki diğer dostları arasında 

• • 
100,000 kişiye verilen 
Çay ziyafeti 

Londrada Wembley .stadyomunda 
futbol kupa maçlarının soııu münase
betile 100 bin kişilik bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Bu kadar kalabalık için 
stadyom meydanı tahsis edilmiş ve bir 
hafta müddetle çay ziyafeti hazırlığı 

Onun için, müstakil paramızın tedavü
le çıkmasını memnuniyetle lrutluluyor \'e 

devlet ve milletimize bundan hayır Je be
reket görmesini can ve göm.ilden diliyo-

Andrae'nın mesleki kuşbazlıktır. Çok 
sevdiği kuş_lar.ııı çektiği ezyetleri dikkat 
nazarına alan kuş doktoru, zavallılarla nız. 
daha fazla meşgul olmayı düşünmüş, ve 
hastalarının bünyesine göre ameliyat bı
çaklan ve küvetler tedarik etmiştir. Dok-
tor icabında ku~ hastalarına anestezi bi-

aynı fekilde hüküm sürüyor. 
çıkmıştır ve cKan parasI> isimli piyesi de 
o zamanlar Lord Chamberlain tarafın

dan menedilerek piyasadan kaldırılmıştı. 

le yapmaktadır. Ameliyat masası, o ş~, ------· 

* Bu talihli ve muvaffakiyetli başvekilin 
Türkiyeyi ziyareti biraz gecikmişse sebe
bi gayet basittir: Yunanistanda giriştiği 
Jşler, onu, pek arzu ettiği bir ziyareti 
yapmaktan §imdiye kadar daima menet

Hindistanın nüfusu 370 
milyonu buldu 

yapılmıştır. 

kilde yapılmıştır ki hayvanların çırpın- Filislinde 
nıasına mAni olmakla beraber, kanadla- ,,, d1ı • 
nnı çırpmalanna müsaiddir. ı e iŞ 

mişti. Fakat işlerini tamamile tezgahla- EylUl ayında Hindistanda bir nüfus 
rnış olduğunu gördüğü zaman da Bey sayunı yapılmış ve listeler tasnif edile
Metaksas, derhal bu ziyareti yapmıya ka- rek yekun ilan edilmiştir. 
rar verdi ve işte bu günlerde bizim ara- Son beş sene zarfında Hindistanda 
mızda bulunacak ve devlet adamlarımız- yüzde 5 nisbetinde fazlalık kaydedil -
la yakından muarefe peyda edecektir. . Hind' tanın üf. 370 ·ı 

M k d 
mış ve ıs n usu mı yon 

Gerek Bay eta sas, gerek on an ev- 1 rak tesbit e,rn...,...: .. tir. 
vel gelmiş olan Yunanlı meslekdaşları; 0 8 

.. '4U.Ll': 
mız göreceklerdir ki Türkiye, tıbkı Yu- Nufus sayımını ıdare eden sıhhat u-
nanistanda olduğu gibi, dünya işlerinin mum müdürlüğü; bu fazlalık bu şekil
yeni tarzda bir anlayışın tesiri altında, de devam edecek olursa 1941 de Hin
bütün eski şeyleri unutarak Yunan mil- distan nüfusunun 400 milyona baliğ a
leti ıJe candan dost olmıya karar vermiş- lacağını bildirmiştir. 
tir. Üzerinde ısrar edilmeğe bile ihti
yaç olmıyan menfaat birlikleri, iki mil
letin de bu menfaatleri çok iyi ve çok e
saslı bir surette anlamıya muvaffak ol
ması sayesinde, Türk ve Yunan gönülle
rini birbirine çözülmez bağlarla bağla
mış bulunuyor. lki millet arasında ihti
laf sebebi olacak hiçbir şey kalmamış bu
lunduğu gibi, büyük emperyalist kuv
vetlerin dünya üzerinde göstermekte ıs

rar ettikleri hakimiyet hırsı karşısında 

bu iki memleketi birbirine sımsıkı bağlı
yacak sebebler de hem çoğalmış, ve hem 

paktın temeli Türkiye ile Yunanistan a
rasında, iki milletin elbirliği ile kurul
muştur. Bundan dolayı her iki taraf da 
ne kadar iftihar etse haklıdır. 

lşte, Bay Metaksası bu duygular ve bu 
mülaha7.a içinde karşılıyoruz. Eminiz ki, 
aramızda bulunduğu müddetce Yunan 
Başvekili :ki memleket dostluğunun Türk 
kalblerind~ki derinliğini yakın.dan göre
cek ve Yunanlı meslekdaşJar da bu derin
liği iyice ölçüp Yunanistanda hikaye ede
ceklerdir. 

Muhittin Birgen 

Çay ziyafetini tertib eden klüplerin 
idare hey'etleri ziyafette hizmet etmek Tiyatroda program dagıtan 
üzere bin garson tutmuşlardır. Bu gar- kız tiyatro muharriri oldu 
sonlar ve diğer hizmetçiler etraftan . . . 
masalar tedarik etmişler ve 100 bin ki- ~ Nına Jarvıs ~nd~ada Haym~r-
şinin duracağı masaları yerli yerine ket tıyatrosunda, ~uşterı!ere yer gos
lcoymuşlardır. Bunların uzunluğu tam teren, program dagıtan bır genç kızdı. 
iki kilometre tutmuştur. Tiyatroya karşı büyük bir sevgisi var-

Masalardan başka 60,000 sandalye, dı. . . v 

masa örtüsü olarak da 2 kilometre tu- İzinlı oldugu geceler, n tanınmış 
tacak peçeta tedarik edilmiştir. m~harrirl.erin piyeslerini se~:e ~oşan 

Ne olur ne olmaz diyerek 1 S0,000 Mıs, bu tıyatro aşkının verdıği bır ce
adet çay fincanı masalara konulmuş - saretle, -~ş .z:ım~~rın~a cBohemya 
tur. Bu miktar da tabii bardak hazır _ ııcrededır · • ısimli bır pıyes yazIIll§, ve 
lanmıştır. bir ti~atı:? mi:i~ürüna ~ötürm~ .. ~-

20 000 galon limonata, 100 bin saııd nelenn guzellıgıne ve lisanın pürlizsuz
viç, s'o bin pasta, 65 bin francala, so tüğüne hayran olan ~tö.r, piy~si he
bin tereyağlı sandviç, 20 bin portakal ;men satı~ almıştır. B_oylelıkle _tıy~tro
ve elma hazırlanmıştır. 100 bin bar _ da yer gos~~ren kız bır anda bır tiyat
dak çay için, 60 bin litre süt ile 250 ~uharnrı olmuştur. 
kilo çay ve 2 ton da şeker sipariş edil- Futbol maçının finalinde muhakkak 
miştir. Bu çay ziyafetinin bütün mas- surette böyle muau.am bir çay ziyafe
rafı 6500 sterling hesap edilmiştir. ti verilmesini ve bu suretle isminin 

Bu masraf nasıl ödenmiş ve böyle yadedilınesini istemiştir. 
bir çay ziyafeti de kimin aklına gel - Bütün Avrupa gazeteleri ve niha -
miştir biliyor musunuz? yet Türk gazeteleri de böyle bir çay 

Wembley'in ileri gelenlerinden, fut ziyafetini yazmış oldu$una göre adam 
bol meraklısı bir zat, ölürken bir vasi- muradına ermiştir. Ancak bu adamın 
yetname yazmış, bu kadar parayı da ismi biitün İngiliz gazeteleri tarafın -
bankaya yatırmış olduğunu bildirmiş. dnn mektum tutulmaktadır. •vvetlenmiştir. Bugün, Yunanistana 

·~ urkiye icabında dayanılacak bir kale 
ve Tü!kiyc için de Yunanistan, müstah
kem bir hudud hattıdır. İki millet bu gö
rüş tarzında birleşince, iki memleketin de 
istikballerini tam bir emniyet altında 
ıutmak 4i kendiliğinden halledilmiş bu

İSTER İNAN iSTER İN ANMA! 

lunuyor. 
Balkan paktı, bu görüş tarzının eseri

dir ve bu pakt sayesinde bugün Balkan 
devletleri, sade büyük deVletlerin elle
rinde oyuncak olmaktan kurtulmuş de
ğil, belki kendi müstakbel siyuetlerile 
birlikte dünyanın sulh ve selAmet ar.zu
lanna da kuvvetle yardım edecek bir 

fstanbulda bu yıl Çocuk Esirgeme Kurumunun yardımı 
ile bir kütüphane kuruldu, büyük bir alaka ile karşılandı 
ve istatistiklere bakılacak olursa 10,000 çocuk okuyucu ta
rafından kitaplan okunup istifade edildi. Şimdi bu ilk neti
ceden alınan cesaretle Fatih aemtinde ikinci bir kütüpha
nenin kunılmasına çalıplmaktadır. Bir üçüncüsünün, bir 
dördiinciilünün, bir yirmincislnin de kurulmasını temenni 

edelim. Yalnız biz Eırf çocuklara mahsus olmak üzere mü

tehassıs kalenıler tarafından yazılmış, Kültür Bakanlığın
da müteh~ssıs bir heyetin tetkikinden geçmiş kafi derecede 

eser bulunmadıkça bu kütüpbanel&in kendilerinden bek
lenen Iaydayı tamamen vereceklerine inanmıyoruz. Fakat 
ey okuyucu sen 

iSTER iN AN 1 STER iNANMA! 
~loK'riot4a ~inniı bulunuyorlar. &,._ ___________________ ...... _________________ _....~ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Kudüs, 17 (A.A.) - Reuter muhabiri 

bildiriyor: Filistinin etrafındaki devlet· 
!erin Arab zimamdarları, İngiliz hükı'.i· 
metine ve Filistin makamlarına bir muh· 
tıra göndererek nefycdilmiş Arab liderle
rinin dönmesi için tavassut teklifinde bu· 
lunmuşJardır. Arab zimamdarları, öğre
nildiğine göre, yeni tahkik komisyonu 
yakında Filistine geleceğinden nefyedi· 
lenlerln F~Ustin'de bulunmalarının elzeın 
olduğtlnu tebarüz ettirmi~lcrdir. 

Filfstinin muhtelif noktalarında tngi· 
!izlere ve Yahudilere münferit hücumlar 
devam eylemektedir. Maamafih, vaziye
tin mühim surette iyileşmiş bulunduğl1 
telakki edilebilir. 

BUGOH 
.,_fAVA 

~TAKViM 

Dün sabah yaimur leaiUi 
Kandilli r:ısad istasyonunun werdil 

malfunata göre dün hemen hemen bit 
haftadanberi de
vam eden yağmur 
sabah saat 7 deke
silmiştir ve evvel
ki gece saat 21 den 
dün sabah 7 ye ka
dar 15 milimetre 
yağmur yağmıştır. 

Rüzgar şark is
tikametinden sa-
niyede 10 metre sür'atle esmiştir. __ ti_ 

En fazl:ı sıcaklık 14, en az da 10 olar-
kaya"Clilmi.?tir 1 

Barometre 769 u göstermiştir, rütube 
derecesi dr 65 olarak kaydedilmiştir. 

~-. : 6 14 OJi• : ı ı. :Si 
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\ata : 13 59 - ıı..'.c • •. 35 
... -- L>'1 - Ara~ - '"' 

11aar usa 



Çinliler tarafından ihata edilen 
Japonlara imdat gönderiliyor 

Japon tayyarelerinin attı~ları kiğı~larda: .. "Her n~ pahasına 
olursa olsun dayanınız, ımdat gelıyor" cumlelerı yazılıdır 

1 
Londra 1 7 (Hususi) - Çin memba

. ~rından gelen haberlere göre, Hope
~ ın şarkında ve Chansi'nin garbinde ki 
1~ cephelerde Çin kıtaatı vaziyetlerini 
~!ah .. e:rnişlerdir. Çin kıtaatı, b~assa 

ınunıst ordunun anasırından m ute -
Şekkil olan sekizinci ordu büyük bir 
~aliyet göstermekte ve m~htelif nok -

!ardan bir sıra taarruzlar icra etmek 
sur t·ı · · e 1 e Japonların ileri hareketlerı.nı 

Londrada Japonya aleyhine 
büyük bir miting yapıldı 

On binlerce işci Japon mallanna karşı boykot yapılma
llD• ye Çine yardım edilmesine karar verdiler 

Romayı hayrete 
düşüren 

bir de Qişik lik 
Faris, 17 - Londra komitesinin işti

maı hakkında mütalealar serdeden 
Exelsior gazetesi diyor ki: 

cDünkü müzakererler, vasi mikyasta 
bir nikbinliği teşçi edecek mahiyette de
ğilse de vaziyette sükun husul bulmak 
hususunda ihmal edilmiyecek bazı ihti
maller arzetmektedir.> 

Populaire gazetesinde Leroux, diyor 

ki: 
cB. Grandi'nin manevrası, aşikardır . 

Bu manevra, İtalyanın esası kabulden 
cimtina> ım setretmeğe matuftur. Fakat 
İngiltere, hakiki cidalin menfaatler saha
sında olduğunu anlamağa başlamıştır ve 
bu hal Roma gazetelerini son derece hay
rete getirmiştir. Çünkü İngiltere pren
sibler mesanesini deştikten sonra cmen
faatler> den bahsetmeğe başlıyacak olur
sa B. Mussolini'nin şimdiye kadar çok uy-

E 
e Dokuz devlet 

konferansı toplanırken .• 
Yazan: Sellin Barıp ~ l 

tevkif eder gibi görünmektedirler.. . 
Central News ajansı, Chansı.nın 

Şarkında mühim harekat icra edilmek· 
te olduğunu Hopei hududunda Mi -

Londra, 17 (Reuter bildiriyor) - Bu- giliz hükfunetinden Japonyaya harb le- gun ve çok faydalı olan oyunu bundan 
gün Londrada Straf~lge~ - Square'da. o~ vazımı satılmasının ve para verilmesinin böyle devam edip gidemiyecektir. 
binlerce kişinin iştırakile Londra ışcı menedilmesini ve Japon tecavüzüne bir Harb vaziyeti 

Ç in - Japon harbini bir an evvel 
durdurup iki büyük memleket 

arasındaki ihtilafı silahsız yatıştırmanın 

mümkün olup olamıyacağmı araştırmak 
maksadile Vaşington muahedesini imza
lamış olan dokuz devlet Brükselde top
lanacaklar. Amerika ve İngilterenin ön
ayak olmalarile müsbet bir şekle giren 
bu toplantı tasavvurunun ne büyük in .. 
sani hır maksat taşıdığını kaydetmek da .. 
hi fazladır. Konferansın hususiyeti şun
dadır ki, bunu toplamıya karar veren -
ler, davada bizzat alakadar olan Çin ve 
Japonyayı da buraya çağırmayı ihmal 
etmemişlerdir. Her ne kadar Japonya 
kabul cevabını vermiş değilse de, mevcut 
şartlar karşısında bu toplantıya iştirak 

etmeyi gene kendı menfaati muktezası 
bulacağını ümit etmek lazımdır. Bu mü
nasebetle çok mi.ihim bir nutuk söyliyen 
Amerika cumhurreisi Rooscvelt diyor ki: 
cMedeniyetin terakkisi ve insanların re -
faha ermeleri, efradın mütekabil müna -
sebetlerinde haysiyete müteallik bazı e
sas prensiplere riayet etmelerıle kabil -
dir. Nitekim ·dünya sulhu da, milletle
rin karşılıklı temaslarında riayetkar ol
maları !alım gelen gene bazı esas pren
siplere istinat eder. 

ant ' b' g 0 - Kouan mıntakasında dün ır 
partisi ve sendika konse~~ tertib etti- nihayet vermek için ekonomik ve finan- Salamanka, 17 _ Leon cebhesinde 
ği bir miting esnasında, Çının ~ruz ~1- sal bir tesir icrası maksadile Milletler Bondon dağı ile Pedrosa ve Valverdin 
dığı tecavüzün barbarlığı tebaruz ettırıl- Cemiyetinin diğer azaları ve Amerika kasabaları ışgal edilmiştir. muharebe başlamış bulunduğunu haber 

"erın.ektedir. 
Çinlilerin ileri hareket i 

ıniştir. _ . . birleşik devletleri ile işbirliği yapılması- Madrid cebhesi: Cuesta de la Reina 
Bu mitingde soz alan B. Attlee demıştır nı taleb etmektedir. mıntakasında, Frankist kıtaat, düşmanın 

. Sekizinci ordu kıtaatının Hopei'in 
§ırnau garbisinde kain Tsitehinkouan'ı 
:Ptetnıi~ ve Japonları şarka doğru 

ki: Karar sureti, aynı zamanda, İngiliz iki sıra siperlerini işgal etmiştir. 
Dünyada tatbik edilmekte olan tiddet hükfunetinden Çinlilere ilaç gönderilme· Aragon cebhesinde: Cenubi Lebro mın-

d.rdeylemiş olduğu haber verilmekte
ır. 

J Takoungpao'ya bildirildiğine gör~ 
apon kıtaatı, Chansi'nin şimalindekı 

cepheleri takviye etmek için Pekin -
liankow demiryolunu terketmişlerdir. 

metodlarına karşı çok müteyakkız bu- sini istemekte ve İngiliz milletini de, Ja- takasında kuvvetlerimiz düşmanın bil
Iunmalıyız. Bugün Uzakşarkta gördüğü- pon barbarlığına karşı nefretini göster- hassa Fuentes yakınındaki mevzilerimize 
müz, hiçbir bahane dahi olmaksızın bü- mek üzere Japon mallarını boykota da- tevcih etmiş olduğu şiddetli topçu ateşi 
yük bir millete karşı yapılan emperya- vet eylemektedir. ile yapmış olduğu bir taarruzu defettik. 

Her menıl<.·ket nihayet bu tarzı hare • 
ket kaideleıme yapılacak tecavüzlerin 
bizzat kendi davalarına yapılmış bir taar
ruz telakki edeceklerini umarım.> lizm hücumudur. Bu karar suretinin kabulünden sonra, Frankocul.ar ıo kasaba işgal etmişler 

Mitingde kabul edilen karar sureti, İn- toplantı sükUn içinde dağılmıştır. Salamanka_ 17 (A.A.) _ Radio Nacio- M. Roosevelt'in bu güzel sözlerinin ö
nünde baş eğmemek mümkün değildir. 

Fakat dava, dediği gibi fU veya bu mil
letin davası değil, mühim bir hayat da~ 
vasıdır. 

Bir J apon fırkası ihata edildi 
_....,._...,_,,_..,_.a===------=----=-==-.,.--==ıı::s::-=;.,,.=~-=:=ıı:::=- nal, bilhassa Asturies cebhesinde 10 ka-

lnı l-fankin 17 (AA.) - İyi malitmat 
~ akta olan mehafil, Çin hükfunet 

C~VVe~!e~le. sekizinci 9~n Or~USU~UO 
k ansı nın şımali garbısmde Pmghıng
fı ouan ile Paihien arasında bir Japon 

Yuanping civannda tamamile çevril - bamdan ecnebi memleketlerde neşro - sabanın işgal a.dilmiş olduğunu haber 
miştir. . lunan ve Japon ordusunun zehirli gaz vermektedir. 

Japon ıayyarelerınden atılıp Çin kullanmakta olduğuna dair olan haber
hatlanna düşen kağıtlarda: cHer n" leri kat'i surette tekzib etmektedir. 
pahasına olursa o!:5un diı.?"anınız, yarın J aponya aleyhindeki itham, lıakika-

rkasını ihata etmiş olduklarını beyan 
e ll'lektedir. 

i.mdat geliyor!> cumlelen yazılıdır. tı örtmek için evvelce düşünülmüş bir 
Mahvolmamak için büyük bir şid • maksatla yapılmıştır. J apon ordusu, 

detle harbeden Japon kıt'alan, tayya- bugün Çin kıtaatmın zehirli gaz kul -
re topçu kuvvetlerinin iyi müzahereti lanmakta olduklarına dair delillere ma Aralarında bu mıntakayı işgal et • ::kte olan General fırkası da bulun -

lat kta olan 40.000 Japonun münaka -
Yolları kesilmiştir. 

ile Çin cenahlarının kuvvetli bir ileri lik bulunmaktadır. 
hareketi neticesinde çevrilmiş bulun - Şimali Çinde Pekin - Hankow de-

«Dayanınız!,. 
maktadır. miryolu üzerinde Japon, ordusu, J 6 
J aponlar, Çinlilerin zehirli pz kullan· ilkteşrinde saat 15 de Skunte cChounte-

b· _N°a.nkin T 7 (AA.) - Reuter muha
h il'ı hıldiriyor: Çin menabiinden alınan 
r.ı:berlere göre kırk bin Japon, Taiyu-

dıklannı söylüyorlar Fou• yu işgal etmiş olup Çin kıtaatmı 
Tokyo 17 (A.A.) - Tebliğ: takib etmek suretile ileri hareketine de 

..... ,fu• ' . · ~n doksan kilometre şımalınde 
Umumi erkanıharbiye, bir Çin mem- vam etmektedir. 

Almanya ve Rusya 9 lar 
konferansına çağırılı yor 
Bir T k t•si Japonyanın birkaç sebebdea o yo gaze ._ . .. .. 
dolayı konferansa iştirak etmıyecegını yazıyor 

l3rük devlet 1 Tokyo, 17 - Asabi gazetesine nazaran 
konf sel, 17 (A.A.) - D?k~z k 30 Japonya Brüksel konferansına ijtirakten 
ilkte er~ns.ının ilk içtima tarıhı olara birkaç s~bebden dolayı imtina edecektir: 
~ Şrın ıntihab edilmiştir. J ponya Çin'deki hareket ve faaliyeti-

da uahedede imzası bulunan devletlere . ;ir me;ru müdafaa tedbiri addetmek· 

11
. Vetnaıneler gönderilmiştir. Ancak ye- nıdi 
1 West · · .. 1 · d ıayısile İn- te r. 

gilt mınıster statu erı 0 • • lesi ad!let ve nısfet dairesin-
ere çağırıhrken aynı zamanda Yenı Çin mese ' 

Zelanda A ' K d cenubi Af- de ancak Çin ile Japonya arasında yapı-
wL ' vustralya, ana a, .. 1 h 11 d'l b·1· ~·~1 ve u· d' d t dilmiştir ıacak muzakereler e a e ı e ı ır. 

nın ıstan da ave e · 
Alnıanya il S t Rusyanın da çağı- Japon hükUmeti, böyle bir konferans-

rıı- e ovye . . ,.. .. t 
ın 4lllaları düşünülmektedir. Hükôme~ tan hiçbir fayda beklenılemıyece&ı mu a-
h ehafili, İtalya ve Japonyanın kabullen leasındadır. 

U&Usunda nikbindirler. Çin Jttirak ediyor 
Cenubi Amerika devletleri h · · Vaşington, 

17 
_ Öğrenildiğine göre, Nankin, 17 (A.A.) - Çin arıcıye ne-

'Unerika hükiimeti dokuz devlet konfe- zareti, dokuz devlet konferansına iştir~k 
l'an · hakkında Belçika davetinı kabul etmış

sına cenubi Amerika memleketlerinın 
itttra)c etmelerini arzu etmektedir. tir. 

Erzincan ci~~r~~ . B~iık~7ird~ 
kar yağdı Bir cinayet 

E Balıkesir, 17 (Hususi) - Bugün Vic-
liik rzincan 17 (AA.) - Birkaç gün - d . e mahallesinde bir cinayet olmuş, 

.fasılalı yagmw urlardan sonra civar- anıy h' kl"b" d .. ı.., makinist Sefer isminde biri şe ır u un-
~ Yüksek dagwlara kar yağdı. Hava w tt aoa..du. d 1 an Kadiri evinde agır sure e ya-
o... e ça ış K d' · k 

ı t r Yakalanan S~fer, a ırın a-

Samsunda resim sergisi 
~Samsun (Hususi) - Valinin başkan: 

lıgı altında ve büyük bir halk kütlesı 
huzurile Halkevi salonlarında açılan 
l'essamıar birliği sergisi şimdiye kadar 
lehrimizde açılan sergilerin en muvaf
fak olanıdır 

. Sergide Ali Çeleli'nin maden amele
aı, Arif Bedii'nin Anadolu kadınları., 
Cenıa1 Özmen'in kına gecesi, Ercümend 

m uzun 'zi-

ra amış ı · d w 'dd' 
rısile münasebatta bulun ugunu ı ıa 

e mektediı:·~ -----------
risi, İlhami Demirel.in göçmen!~r, 
MÜmtaz Aykın'ın çağlayan, Sırrı Oz
bay'ın zeybekleri, Seyfi Taray'ın sepet 
ve yumurtası, Şeref Akdik'in yeni mek 
teb ve köylü kadını, Şemseddin Arel'in 
avukat kadını, Zeki Kocamemi -
nin gece baskını çok muvaffak olan tab 

lolardandır. 

Fransız 

Filosunun 
Manevraları 

Toulon 17 (A.A.) - Akdeniz Fran· 
sız filosu 19 ilkteşrinden 29 ilktesrlne 
kadar Provence sahillerinde man~vra
lar yapacaktır. Bu manevralara 7 kru -
vazör, 7 torpido muhribi, 2 torpido ve 
birinci filotillanın denizaltı gemileri iş 
tirak edecektir. 

Manevraları Amiral Decoux idare e-
decektir. 

Vindsor Dükü 
İngiltereye gitti 
ve tekrar döndü 

Londra, 17 (A.A.) - Sunday Refere 
gazetesine göre Dük de Windsor, 17 ilk
teşrinde hususi bir tayyareden İngiltere
nin cenubu garbi sahillerinde tali bir 
tayyvre meydanına inmiş ve orada Vali
de Kralıçe Mary'nin ziyaretini kabul et
tikten sonra Avrupaya dönmüştür. 

Rom anya Rra!ının 
Yıldönilmil 
Bükreş, 17 (A.A.) - Bütün memleket, 

Kral Karol'un doğumunun 44 üncü yıl
dönürni.ınü tes'id etmiştir . 

Bütün gazeteler, Kral Karol'u tebcil et
mekte ve milletin temenniyatını hararet
li tabirlerle ifade etmektedirler. 

Atatürkün hemşire "eri 
Balıkesir, 17 (Hususi) - Atatürkün 

hemşireleri Bayan Makbule bugün Bur
sadan Balıkesire gelmiştir. 

Yugoslavya Başvekili 
Paris, 17 (A.A.) - B. Stoyadinoviç, sa

at 22.1' de Belgrad'a hareket etm(ftir. 

Halayda 
lntlhabat hazırlıkları 

Milletler Cemiyeti namına Hataya 
giderek yakında yapılacak intihabatı 
mürakabe edecek olan yedi kişiden mü
rekkep bitaraf hey'et dünkü ekspresle 
Cenevreden şehrimize gelmiş, hey'et 
azası istasyonda hariciyemiz namına 
karşılanmışlardır. Hey'et, fırtına ve 
yağmurların hattı bozmasile Ankara 
ekspresi iki gündür hareket edemediği 
için, dün akşam da trenin hareket e -
demiyeceği zannedilmiş, hey'et azası 
Perapalas oteline inmişlerdi Fakat, 
hat açılıp dün akşam ekspres mutad 
saatinde hareket ettiği için, hey'et aza
sı, Ankaraya gitmek üzere İstanbul -
dan ayrılmışlardır. 

Hey'et Ankarada bir gün kaldıktan 
sonra Hataya müteveccihen hareket e
decektir. 

Hey'etin, Ankarada Hatayı alaka • 
dar eden meseleler hakkında temas -
!arda bulunması da muhtemeldir. 

Hatayda Türk gümrük mıntakasını 
tayin ve tesbit edecek olan hey'etimi -
zin azası da seçilmiştir. Türk hey'eti -
nin de yakında Hataya hareket edece
ği söylenmektedir. 

Hey'et Ankarada 
Ankara 1 7 (Hususi) - Hatay heT

eti yarın sabah şehrimize gelecek ve 

,-Sabahtan Sabaha: 

Bir tarafta, bir millet var ki, geçmiş a
sırların b:ıhşettiği muhtelif :fırsatlardan 
istifade ede ede, azametli bir varlık mey
dana getirmiye muvaffak olmuştur. Di
ğer tarafta da inkişaf halinde bir diğer 
millet var ki, değil genişleyip serpilmek. 
hatta 96lder.P. yaşıyabilmek için bazı ipti
dai şeylere muhtaçtır. 

MiJletlerin, iktısadi varlıklarını koru
mak iddiasile yükselttikleri büyük güm
rük duvarları önünde, bu millet için, hiç 
bir şey yapmak mümkün değildir. Böyle 
bir vaziyette, bu memleket kime ve na
sıl baş vuracaktır? Görülüyor ki, mede
niyetin bakası için esas şart olarak ileri 
sürülen sulhun muhafazası prensibi, vak
tile alınan yanlış bazı kararlarla ihlal e
dilmiştir. 

Eğer bu yanlış hattı hareket takip edil
memiş olsaydı, bugünkü buhranlı du • 
rum meydana gelmezdi. Ciddi bir tehlike 
yokken dün ınümsik davrananlar, bugün, 
bu tehlike artınca, medeniyetin yüksek 
mevcudiyetini kendi menfaatlerine siper 
ederlerse, davalarının ulviyetine kimseyi 
inandıramazlar. - Selim Ragıp Emeç 

istasyonda hariciye vekaleti-ileri g;-: 
!enleri tarafından karşılanacaktır. 

Hariciye siyasi müstesarı Mene -
~e~~! oğ~u şereflerine A°nkarapalasta 
bır ogle zıyafeti verecektir. Hey'et ya
rın akşam Toros ekspresile buradan 
ayrılacaktır. 

Ukalalık 
1 

Saltanat devrinin ham ve taslak şatafatıarından kurtulmak için düne aid 
bazı tabirleri terketmek pek tabii idi. Dünkü cemiyetin diline ve ruhuna 
ışleınış biraz da dalkavukluk ifade eden birçok kelimeler vardı ki bunları 
dilimizden söküp çıkarmak elbette lazımdı. 

4Allah ömürler versin•, cdevlet vclkbal ile•, cbendeniz .. , chakipayınız-. 
•<'fendimiz> gibi tevazudan ziyade tabasbus manası galib kelime ve tabırler 
şüphe yok ki haysiyet ve şerefin yerini ve değerini takdir edenler iç'n za
ten ağza ve kaleme ahnmıyacak gUHınç şeylerdi. 

F'akat şimdi de öyle ukalAlara, tesadüf ediyoruz ki sinirlenmemek kabil 
değıl. 

Paşa .ta~~ri kalk~ıştır. Ş~p?e Y?k kı kanunlnrın makabline şümulü olma
yı~ı gıbı böyle kelıme ~e dıl ınkılablarının da dilne aid hayat ve hatıralarla 
alakası olamaz. Halbuki arasıra gazetelerde öli.iın ve diıgwu"n ·ı· ı .. .. .. ı an arı goze çar-
pıyor, colu general falanın torunu, eski komutan general .falan wı 'b' 
B 

"l" l 1 ın og U» gı ı. 
u o u er zaman arında paşa ve kumandan imişler onlard b h d k 

b 
.. ·· l"k bl • an a se er n 

ugunun a a arını kullanmakta ne mana var? 
~nkaraya gitmek için Haydarpaşa ya mı geçmek lazım, Geneı al Hayd:.ıra 

mı. Cerrah paşa hastanesinden bahsederken cGeperal Cerrahın hastanesi 
mi. diyeceğiz? Beylerbeyinde oturan adam Baylarbayında mı oturmuş ola 
cak? Dostum Ercümend Ekremin bir fıkrasında bahsettiğı gıbi zerzevatçıdan 

1 
Ayşekadın fasulyasını Bayan Ayşe fasulyası diye mi alacağız? 

Kim ne derse desin bu ukalilıklar insanın sınırine dokunuyor. 
Bür"4n Cal&W 



'.., .. 

Hangi müesseselerde 48 
s8at çalışılacak? 

Haftada 48 saat iş müddetin\n tesbit edildiği müesse
selerde işç. lerin üc.retlerini ke! enler cezalandırılacaklar 

tş kanunu meriyet rnevkiine gireli tramvay, liman, kanal, dalgakıran, 
dört ay olduğu halde bir çok müess e- Tünel, köprü, kuyuların yapılma ve ta
lerin tatbikatta tereddüde düştükleri mirile bataklık kurutma işleri, telefon, 
ve ne şekilde hareket edeceklerini kes telgraf ve tesısatlan, işletmeleri, kara 
tiremedikleri görülmüştür. Bu hususta ııakliyat işleri, göl ve nehırlerde insan, 
saliihıyetli makam!ardan aldığımız ma - eşya ve hayvan nakli, eşyanın istasyon, 
lümata göre meseleyi başlıca iki kısma antrepo, iskele ve limanlarda yükleme 
r.yırmak lazımdır. işleri, tam ve yarı tam mamul :.nadde -

Ha ftada 48 ~ant lerm işlenme, temizlenme, süslenme ve 
t numaralı emirname bunu şu ~e _ satış işleri ve münhasıran ekmek çıka

ran fırınlar. 
kilde tcsbit etmi~tir: 

Sanayi işlerinde, hukmi veya ha - Bu gibi işlerde çalışan işçilerin, 2 
kiki şahıslar tarafından idare edilen numaralı emırname çıkıncaya kadar, 
toptan tıcaret \ e buna mJmasil işler - eski~i gibi çalıştmlınasına müsaade ve 

d G .. d 8 lm k - · f 1 k rilmıştır. e. un e saat o a uzere na ta ı İ . .. . . k . 
tutarı olan 48 saat çalışılacaktır. Bu şçı ucretuu ~ek .. ıstcy~~er 

·b· ·· 1 d h"li t ı· t Haftada 48 saat ış muddetının tes-
gı ı muessese er, a ı a una name- b'l d' ld"w. .. 
l · · k h ·k·· 1 · "- t ı e ı ıgı muesseselerden bazılarının 
erını, anunun u um erme borc e::.- ı · · tl . d ·ı· -

b. d k b · . k ı.~çı ucre erın en tenzı at yapmaga 
ıt c ere , u a\ ın yırmı altısına a - k 1. t kl d .. ·· hn'. ·· 

d b 1 
- . . . _ a .. ış ı arı a goru uştür. 

ar merbut u undukları ış daıresı a- Ka b "b· t bb .. 1 · k ı•· _ · 1.w. ki a· nun, u gı ı eşe us erı a ı su 
mır ıaıne verece er ır . 

b • _ • • rette menetmiştir. Ücretlerinden ten -
Dıger çalışına yerlerı zi :fıt yapılan işçiler, hemen iş dairesine 

Kanunda tasrih edilmemiş ve umu- müracaat edebileceklerdir. Bu gibi nıü 
mi emirle de çalışma müddetleri gös- esseseler hakkında kanuni muamele 
tcrilmemiş olan iş1er: Yol, demiryolu, yapılacaktır. 

Bir otomobil 3 Düğün evini 
metre yükseklikte Muharebe yerine 
bir duvardan düştü Çevirmişler 

Bu sabah saat beş buÇukta Dolmabah- Kumkapıda Arapzade sokağında Yaz-
çe camıi önünde bir otomobil kazası ol - macı Sımegonu nevinde nişan merasimi 
muş, şoför Hüseyin oğlu Kamilin idare- yapılırken dans esnasında kıskançlık yü
sind(.>ki 1871 numaralı otomobil 3 metre zünden kavga çıkmış, Artin, Kirkor, Nu
yükseklikte bir duvardan tramvay yolu- ri, Agop, Kirkor, Artin ve Agop isminde 
na düşüp parçalanmıştır. yedi kişi bfrbirlerini biçakla ağır surette 
Kazanın olduğu yer Dolrnabahçe ca - yarnlamışiardır. 

miinın karşısına rastlıyan mezarlığın bu- Bi k Al • • 
luncuğu ye:dir. Hüseyin oğlu Kamil ida- r ra 1 cu8ffil0&0 SORU 
ruindeki otomobille bu mezarlığın üze- Alemdarda Cankurtaran mahallesinde 
rindeki yoldan geçerken nasılsa mezarlı- Korkulu sokakta oturan vatman İsmail, 
t a sapmış ve bu metruk mezarlığı cad - Hüseyin, Yahya, Yaşar, Halil rakı içer
deye doğru katederek duvardan aşağı yu- !erken aralannda kavga çıkmış, Yapr 
v~rlanmıştır. biçakla Yahyayı başından ağır surette 

O bil Yaralamı-+•T. İsmaili' de .tmi uzer-m' ..ı-tomo parça parça olmuştur. Bu- y... o~ u cu 

na rağmen şoför kazayı ucuz atlatmış, vurmuştur. 
~dece kolu kırılmış. derhal Cerrah paşa Beyoğlu _Hal_k_e_Yiııd_' -e- konferana 
ho.stan!'Sin(! kaldırılmıştır. Kazadan son-

b. Beyotıu Balkev1Dden: ıt - 10 - m lalı 
ra ır saat yol kapalı kalmış, tramvaylar günü saat 18,30 da evimlzin Tepebaıııudald 
işleyem(!mi~tir. Merkez binasında Bay KAzım Sevinç tara -

latanbulda da 
Bir kög ebe 
Mektebi açılıyor 

tından •Shak~ !lakkmda konferans 
ttrllecüı.tr. 

Bu konferansa herkes geleblllr. 

Bir yılda 50 bin 
Diş hastası 

Tedavi edildi Şimd ye kadar kabile mekteplerin -
den çıkan diplomalı cbeleı den yalnız 
ka?..a \ c vilayet merkezleri istifade et- Diş tababeti mektebi muhtelif ser -
rnekte idı. Bu yüzden köylerde ve na - vis \e poliklinikleri 36 - 37 ders yı -
hiyelerde vuku bulan doğumrnrla ip•i- lı içinde elli bin diş hastasını tedavi et
dai şekilde meşgul olunmaktadır. miştir. Bu yekunun içerisinden yalnız 

Sıhhi) e Vckiileti köylünün de dip-1 cerrahi servisinde 44,700 müdahale ya 
lomah eb<.'lerden istifade edcb imesi pılmıştır. 
için kö) ebe mektepleri açacaktır. Bun 1 Tedavi, rontken, ortodonsi ve pro -
fardan bırmcisi olan Balıke.frr köy ebe 1 tez ~~rvislerinin senelik hasta tedavisi 
mekteb.nin bir f->enelik mesa.si gelecek bu ıtıbarJa 50 bine baliğ olmaktadır. 
sene gozden gcç;ri.ecek, veniden açı - Mektebin bu yıl yetiştirmiş olduğu 
Jacak kov ebe mek!eplerindc ona t,öre ta ebe ise 58 i bulmaktadır. Talebe a -
yenilik ) apılacaktır. Bunlardan biı ta- ded ne nazaran hasta adedi mukayese 
nesi de İ.stanbu ela açılacaktır. edılecek olursa beher talebeye binden 

Sıhh ıve Vcka eti İstanbul Sıhhiye fazı~ hasta isabet etmektedir. 
Müdür.ı.iğüne bu hususta hazırl•k ya - Istanbul içerisinde resmen çalışan 
pılmasını bildirmiştir. Sıhhiye Vekale- diş hekimi ve dişçilerinin adedi 300 kü 
ti, memleket dahılinde açılacak köy e- surdur. 
be mekteplerinin yerlerini tesbit etmiş, ---------
vilaycllere tebliı;at yapmıştır. Mahkemelerde: 

Gümrük işleri: Bir kitapçı ile bir matbaacı Pazar 

G
- _k . • tatiline riayetsizlikten mahküm oldu 
cmru te yem tayınler ve nakiller n·· bel d. lis' Ank . _ un e ıye po ı ara cadde -

. Band rma Gumruk Başmemuru Ga- sinde bir kontrol yapmış, 115 numara
lıb Babacan ile Muda?ya Gümri~k Baş lı Reşıd efendi hanında Türkiye mat
mc~ur~ E.~ın Ozman.ın ma~şla::ıe) er baasınm pazar ruhsatiyesi almaksızın 
lerı degı tınlm ..... Derınc7 gu~ruk nıe- çalıştığı, Remzi kütüphanesinin de pa -
~~rı~::~dan Lu.f . Be.ngı. Çan<k~.ale ı.ar tatiline rağmen açık olduğu görül
~mrugun~ ~akled lmış. I.:>tanbu~ gum- l müştür. Türkiye matbaası idareci1erin
ruk Ba~mudur.ugu memurlarından Ha den Lfılliyeyle Remzi kütüphanesi sa
mid Alt.ın 2 5 in aya te~·fi. ettiı ilmiş, an- ı lübi Remzi Sultanahmed birinci sulh 
bar memurlarından Lutfı Yalman mu- eeza mahkemesine verilmişlerdir. Ya -
ayene sınıfına al nmış,. Seha_vet. G.enç -ı pılan duruşma neti~esinde beşer lira 
ay namzed olarak tayın edılm1ştır. para ce.zaaına mahkum edilmişlerdir. 

Köy muall.imleri 
Sağlık kursuna 
Gidecekler 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakan

lığı, vilayetlere yaptığı bir tamimle 
köy kanunu gereğince tayin edilecek 
köy sağlık koruyucularına mahsus 6 
hafta de\·am etmek üzere bir kurs a -
çılması emredilmiştir. 

Bu kursa 25 ila 40 yaşında ilk tah
s:ı görmüş vatandaşlar almaca~, köy 
öğretmenleri bu işde bilhassa tercih e
dileceklerdir. Kurs programını muh -
tasar teşrih, fizyoloji, hıfzıssıhha, sal -
gm hastalıklar, kazalara karşı ilk yar
dım dersleri teşkil etmektedir. 

Sağlık koruyuculannın vazifeleri 
sivrisinek üremesine mani olmak, köy 
sularının kapalı borularla gitmesine ça 
Iışmak, açık sulara çeşme yaptırmak, 
salgın hastalıkları ve tedaviye gitmi -
yen frengilileri hükfunete haber ver -
mek, hamam, çeşme ve paznr yerleri
nin temizliğine çalışmak ve her :töy
de bir eczane dolabı bulundurmak ve 
bu dolabtaki sıhhi malzemenin ııoksan
lannı tamamlamaktır. 

Elmukattam Bqmuharriri geldi 
Kahir ede çıkan Ehnuka ttam gaze -

tesinin baş m uharriri Sabit, Cumhu • 
riyet bayramı merasim ve ~enliklerin
de bulunmak üzere dün Avrupadan 
şehrimize gelmiştir. ................ -. ._...._ .... __ ..................... _ 
~· BÜTÜN İST ANBUL 

HALKI HAZIRLANINIZ 

AL KAZAR 
Sineması HİÇBİR FEDAKAR· 

LIKT AN çekinmiyor 
iŞTE SlzE 937-38 mevsiminin en 

bnynk ve en zengin filmini 
hazırladı 

BAY ÇETiN 
"DENiZ AL Ti HAKiMi,, 
Okyanua denizi albnd., At· 
lantid diyan sakinlerinin bin
bir maceruı, milyonlarca clolar 
sarfile ricuda gelmif muaz-

zam film. 
Önnmnzdeki Çarpmba 

SiNEMAMIZDA 

wu'm'" 

1!111 

HllHl 

Şehir tiyatrosu 
Operet kısmı Fransız 

tiy atrosunda 

Bu akşam saat 20-SO da 

T O K A 
Komedi 5 perde 

Yazan : Edvard Burdet 

Dram kısmında buge"e oyun yoktur. 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisas 
Milli bankalar tarafından tacirlere 14 milyon liralı 

kredi açılması tesirini gösterdi 
Geçen hafta içinde piyasada kayda de

ğer büyük bir değişiklik olmamış, yalnız 

gelecek haftalar içinde yapılacak satış -
lar için büyük hazırlıklarla geçmiştir. 

Milli bankalar tarafından tacirlere 14 
milyon lira kadar kredi açılması, da -
ha şimdiden tesirini göstermeğe başla -
mıştır. İhracat tacirleri bu aralık dış pi
yasalarla temasa geçtiklerinden önümüz
deki haftalar içinde bir çok cins mahsul
lerimiz üzerine büyük miktarda satışlar 
Y.apılacağı kat'iyetle tahmin edilmekte -
dir. 

Tacirlerimizi harekete sevkcden diğer 
bir sebep te: Hükumetimizin serbest dö
viz getiı'cn mcınleketlere ihracat yapan 
tacirlere bir prim vereceğine dair borsa
da bazı şayiaların dolaşmasıdır. Henüz 
bir rivayet hududunu aşmıynn bu haber
ler piyasada gayet müsait surette kar -
şılanmış ve ihracatçıları büsbütün hare
kete getirmiştir. Bu haberler kat'iyet kcs
bettikten sonra Amerika, Filistin gibi ser
best satış yapan memleketlere karşı vu
ku bulan ihracatımızın mühi msurette ar
tacağı şüphesizdir. 

BUGDAY : Geçen haftanın sonlarına 
doğru havaların birdenbire bozması ve 
sair sebeplerden dolayı Anadolu ve m uh
telif limanlardan şehrimize bundan bir 
haf ta evvelisine nazaran daha az buğ -
day gelmiştir. Buna müvazi olarak un 
gelişatı da azaldığından buğday fiat1a -
rmda dört beş paralık bir fazlalık görül
müştür. 

Memleketimizdeki buğday stoku şeh -
rimizi uzun müddet idare edecek derece
de olmasına rağmen, alakadarlar bu yük
selişin daha fazla ilerde ihracat yapabile
ceğini ümit eden tacirler tarafından hu
sule getirildiğini zannetmektedirler. 

Az çavdarlı beyaz buğday üzerine u -
tı~lar daha iftihalı gitmektedir. 

Fiatlar: Ekstra beyaz buğdaylar 8,12-
6,20, birind beyazlar 8,~6,10, on beş 
çavdarlı 5,35, ekstra sertler 5,21, bet altı 
çavdarlı sertler i ,20 kuruştan muamele 
gönniiftür. 

ARPA : Durum, geçen haftaya nisbet-
1e değişiisiz ıetmi§ür. Mevcut stok ar
paları sevkedecek vapurlann buıün, ya
rın limanımıza gelmesine intizar edil -
mektedir. Eldeki arpalar sevkedildikten 
.sonra rıatıar.ın üç beş para kadar yük -
aeleceği tahmin edilmektedir. Biralık eks
tra Anadolu arpaları 4.05 paradan, ye -
meklik ve diğer cins arpalar da 4 kuruş
tan sa tılımflı.r. 

Buğday fiatlannda vuku bulan teref 
çavdar piyasasında da kendini hissctt 
miştir. Beş altı gün evvelisine kadar d~ 
kuruş aralarında satılan çavdarlar 
dört kuruş on paraya kadar yükselmi 
tir. 

Kuşyemi ihracatı da biraz gevşemişt 
Bandırma ve Tekirdağı iskelelerinden i 
gi1tereye az miktarda ihracat yapılma 
tadır. Fiatlar: 7,20-7,30 para arasında 
dır. 

FINDIK : Piyasada yirmi gündenb 
değişiklik ) oktur. Pıyasanm 45 kuru 
kadar yükseldiği zamanlarda tacirler 
çen seneki vaziyeti nnzan itibara alar 
satış hususunda acele etmemişlerdi. S 
zamanlarda ihracat ağır gittiğinden 
fındık fiat!,rı 37,50, shriler 17-17,50 k 
ruş aralarında muamele görmektcd' 
ş:mdilik satışlar İngııtere ve Çekoslo 
vakyaya olmaktadır. 

DERlLER : Sovyeilerin mübayaata 
hayet vermeleri keçi derisi piyasasın 
durgunlaşımısına vesile olmuşsa dn fi 
larda eskiyt nazaran bir değişiklik ol 
mamıştır. Keçi derisinin çüti 170-190 le 
ruş aralarında, küçük boy keçilerin · 
de 150-165 kunış aralarında satılmak 
dır. 

Memleket dahilinde oğlak derisin 
mevcudu pek az kalmıştır. Bu deriler 
cak yerli fabrikaların ihtiyacına kifaY 
edecek derecede olduğundan harice kıt 
şı olan satı~iar durmuştur. 

Koyun derilerine Çekoslovaklar aHik 
dar olmaktadırlar. Tuzlu derinin kilo 
46, hava kurusunun kilosu 65 kuruşta 
az miktarda oğlak derisinin çifti 140-1 
kuruştan satılmıştır. 

Y APAGl. TİFTlK : Hafta içinde tilt 
üzerine hiç i§ olmamışsa da, ~vyct ti 
caret mümessileri ve Almanlar piyasa 
tetkikatta bulunmaktadırlar. 
Yapağı üzerine ufak tefek işler olm 

tur. Mübayaat yerli fabrikalar tarafın 
dan yapılmıştır. Karahisar, Ilgın ay 
mallar 57, orta Anadolu mallan 55, Tra 
ya cinsleri 70 kur~tan satılmıştır. 

•RTUGRUL &ADI TEK 
Tiyatrosu 

( AKSARAYDA) 
21-10-937 den itihare 
her g<.~ ve Paz-orit 

(umuma) Cumart 
( talebeye) 

HACI MURA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Bu akşam SOMER . ' sınemasınoa 

Esran ve dramlarile en büyük ve hakiki casuahık filmi 

MATMAZEL DOBTIB 
Baş rollerde : 

O 1 T A P A R L O ve P 1 E.R RE BLANCHARD 
Tamamen lelAalkte çevrilmiş, Fransız ve Alman erkinıharf'" 

~rinin gizli veaikaluını elde ehnek gayuini güden bir Frans:z 

ıilperfilmi lıaveten : EKLER JURNAL son dünya havadisleri 

Bu ak,am için yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

Bu akşam S A K A R Y A Sinemasmda 
Uars, kııhkaha ve gOzel ş ırkılar GALASI Dnnsın yegı\n' 
l'e iki meşhur yı.dızı t'RED ASTA.RE ve GlNGER :R<>' 

GEHS'in e ı son ve bn~ Ok znf erleri olan 

VALS DALGASI 
filminde çok eğlenceli 8 yeni şarkı dinli) ecele ve daJlf 
aıeminôe hir ~kılap teşkil edecek 41 S\\ iııg Tıme • d211181 

rtrtnğu halde 6 yeni dnııs seyredeceksiniz. 
Ci iden bOyUk bir neş'e, şarkı ve dans ziJafeti olacaktır• 

tıaveten : PARAMOUNT JURNAL ve (3 DAKiKA) öğrerci rı:m. Yerlerinizi evvelden aldınnız. Telefon : 413-fı 



Karaağaç köy eğitmenleri kursu 
ilk mezunlarını verdi 

7 . 100 genç köylü kursu aylık hır çalışmadan sonra 
tamamladılar. Yakında kö!lerin~ dağılacakl~I 

ve t k .. · de örnek bır ıekılde çalışaca ar opra uzenn 

Yukarıda Karaagaç egitmenleri bir arada. aşaai4a köy eğitmenleri 

Vizede Hava 
Kurumu binasının 

temeli atıldı 
Umumi Müfettiş Kazım 

Dirik güzel bir söylev verdi 
Vize (Husu -

st) - Dahiliye 
müsteşarı Sabri 
Çitak, Umumi Mü 
fettiş General KA 
zım Dirik, Baş -
müşavir Sabri 'Ü
.ıey ve Krrklareı 
Valisi Hasibin h ... 
ırurlarile Vize Ha
va Kurumu bina
sının temel atma 
merasimi yapıl -
mıştır. Merasim 
esnasında müfet -

Bulak köyandtn bfr o~rllntlı 

Anadolunun büyük ve 
güzel bir köyü: Bulak 

tiş Emin Ali Ya - Kdzım Dirik 
şin tarafı_ndan bir sbylev verilmiştir. • _. * 

Emin Aliden sonra Trakya umumt Köyün 300 evi, 170 talebeyi bulan bir mektebi var. 
,-nüfettişi general Kazım Diriğin söy- Üzümi/e meşhur bait/arı gittikçe bereket/eniyor 
lediği nutukta: 5 

Hava Kurumunun orduya aid işlerin Karabük fabrikasının kuruluşundan sonra burası 
ön safında mevki aldığını, büyük ma- işçi ve memurların sayfiyesi olacak 
nevrad~ gördüğümüz çelik kanadlann --------------------------
halkın kuruma karşı gösterdiği bağlılı- Karabük (Hususi) - Zafranboıu - muallimle idare edilen bir ılk mektebi 

"lcülük tııtbfkatıncla 

Edirne (Husus!) - Melde~ ve köylü artık kendi. köylerine kavuşmak 
~Uallimsiz köylere az vakit içinde ken üzere yakında Edim.edan ayrılacaklar
~ köylüsünden okul öğretmeni yetiş - dır. 
tırrnek ve bu öğretmenlerin yeni ziraat 
1.tstillerinde kendi köylüsüne rehber ol 
lllasını sağlamak için Ziraat ve Maarif 
:Vekaletleri tarafından müştereken Ka 
l'a~ğaç yatı okulunda açılan 100 kişilik 

ğın mahsulü olduğunu, sinesinden kah- nun takriben yarını kilometre kadar vardır. Talebe adedi 1 70 i bulan köy 
raman bir ordu çıkaran bir milletin ne- şimali garbisinde kurulmuş olan Bu - mektebinin bugünkü muallun adedile 
lere kadir olacağını tahmin pek kolay lak köyü, kuruluş tarihi itibarile bu - idaresi ders ve terbiye tekniği bakı -
bulunduğunu \'e bu bina bayındırlık İıi günkü Zafranboludan daha eskidir. Bu mından kafi değildir. 
şanesi olduğu gibi içinde yaşıyan ruhun lak adını alışı üzerinde mahalli iki ri - Köy meydanı ittihaz edılen yerde 
Atatürk devrinin kıymetli hamlelerden vayet vardır: Bir rivayete göre bura - güzel umumi bir bahçe, bü) ük bir ha
hız ve ateş alan bir varlık olduğunu, ,nın, eski sakinleri Mısırın Buiak şeh - vuz yapılmıştır. Köy odası iki katlı 
kuruma karşı Vize halkının gösterdiği rinden hicret e~lerdir. İkinci riva - muhteşem bir binadır. Bir !ıamamı, fı
bağlılığa teşekkür ettiğini ve Vizelile- yete göre ise Zafranbolunun Osmanlı- rını ve müteaddid bakkal dükkanları 
rin güzel bir Halkevi de meydana geti- lar tarafından istirdadı esnasında ku - ve birkaç kahvesi vardır. 

(koy eg~itmenler kursu) 1 aylık bir me-
s" · ~ıden sonra bu seneki tahsil devre -
sıne son vermiştir. 

1 
Rurs için kiralanan çiftlikte genç -

~~e .. maarif öğretmenleri tarafından 
~ultur verilmiş ve ziraat öğretmenle
rı tarafından çiftlikte köylüye fa!dalı 
olacak her türlü ziraat işleri pratik. o· 
larak öğretilmiş ve çok iyi bir netice 
alınmıştır. 
. Eğitmenlere Kültür Bakanlığı tah -

sı.satından münasib aylık verileceği gi 
bı tohum ve bir kısım materiyalı beda
va Verilecektir. Bunlar gittikleri köyde 
~endi topraklarında örnek bir tarzda 
ışliyeceklerdir. 

Edirne Vallal 
Köglerl dolaşıyor 

. Toprağı olmıyan Eğitmenlere git -
hklerı köyün orta mallarından lüzumu 
kadar 'erilerek gene örnek tarzda ça .... 
lı~tıı-ılacaktır. Bu Eğitmenler hem ko
Yun küçük çocuklarile, toprağı ile, hem 
de Vakit buldukça köyün genel tarzda VaU Ni'!)azi Mergen Keşanda koşu 
\'e toprak ürün hastalıklarile ve bun - yerleri hakkında izahat alı.rken 
~arın iyi yetiştirilmesi için meşgul o- Keşan (Hususi) - Edirne Valisi Ni 
acnklardır. zi Mergen Umuml Müfetti.Ş General 

Dün akşam Halkevinde kursa de - k"zım Dirilt'in yüksek direktifleri ile 
~~rn eden iki genç köylünün Y~~clığı ka:aıarı ve köyleri dol~akta ve köy-

.. ernalist köy» piyesinin temsılınde lülerin ihtiyaçları ve dile~leri etra -
1:1Ufettişlik başmüşaviri Sabri . .°n~Y: fmda alaka göstermektedır. 
~ra;t müşaviri Zihni, kültür ~uş~vı~ı Edirne Valisinin hayvanlara kar • 
r:lal Ferdi ile vilayet ve mufettışlık lan merakı halle arasında iyi karşı-
l esası ve bir çok muallimler, halk ~u- r 0 ştır Kendisinin halis kan Arap 
Utunuşlardır. Temsil çok muvaffaki • anını ·d 

Yetı· 1 atları var ır. 
l o muştur. .. •. Keşanda iyi damızlık yetiştirmek 

Yedi aydanberi Karaağaç koy egıt_· . . f nni bir aşım durağı ve güzel bir 
~~nleri yetiştirme kursunda Türk ko- ~ın :ıanı yapılrnaslfp başlanmıştır. 

rerek yurdlarına ikinci bir bayındırlık .mandanlardaıı biri Bulağı göstererek: Bulak köyü ahalısi he.men ekseriyet
ve ulusal eser kazandırmalarını söyli- - Kulak kadar yer kaldı! demiş ve le dülger, taşçı, duvarcı, yapı ustalan
yerek Vizelileri tebrik etmiş ve alkış- böylece bu kulak sözü Bulağa dön - dır. Köylüler san'atlarının icabı daha 
larla karşılanan bu coşkun nutuktan müştür. Bu rivayetlerden sonra ha - fazla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana 
sonra bütün halkın yüzünde yaptık.la- kiki tarih kayıtlarına göre Bulak kö - ve Kayseri gibi inşaatı çok olan yerle
n manevi bir hizmetin tatlı ve sevimli yünün eski Zafranbolu merkezi olması re giderler, kışları köylerinde topla -
heyecanı karşısında müsteşar Sabri Çi- da çok muhtemeldir. Burada yedi yüz nırlar. 
tak tarafından temele ilk mala ile harç yıl evvel geçen İbni Batuta Zafran - Bulak köyünün başlıca ziraat mah
vurularak ve kurban kesilerek merasi- bolunun coğrafi durumunu bir dağ e- sulü arpa, buğday, mısırdır. Bilhassa 
me nihayet verilmiştir. teğinde ve bir tepe üzerinde kurulmuş bağları pek mebzul olan Bulak üzümü 

Karaman ovası 
Yakında •ulanıyor 

Karaman (Husust) - Nafia Vcka -
!eti su işleri umum müdürü Salahatti,n, 
müşavir Grunner ve su mühendisi Rem 
ziden müteşekkil bir hey'et bu sabah 
Konyaya gidcı·ek vilfiyetin su işleri ü
zerinde tetkikler yapmağa başlamış • 
}ardır. Umum Müdür Sal5.hattin yanı
na Nafia müdürünü de alarak Bozkıra 
gitmiş ve vilayetin Göksuyu Karaman 
ovasına akıtılmak yolundaki teşebbi.ıs-
1erini yerinde incelemiş, şehrimize dön 
müştür. Bu tetkiklerde nıiısbet netice
ler alınmıştır. Bu yıl içinde suyun Ka
raman ovasına akıtılması için plan ve 
projeler hazırlanacak, hükfımetin yar
dımile faaliyete geçilecek, ova böylece 
geniş mikyasta sulanacaktır. 

Çarşambada şap hastahgı 
Çarşamba (Baau.sU - Burada çat:ı.ı tır

naklı hayvanlarda l&P ve 41lbak hast:ılılı 

görüımiif, önlenmesi için tedbirler alınmıı
tır. 

olduğunu yazıyorsa da ki, bu ifade Bu mahalli bir şöhreti haizdır. Bundan 
lağın eski Zafranbolu merkezi olduğu başka Bulak yeşil fasulyesi kendıne 
ihtimallerini kuvvetlendirmektedir. mahsus bir hususiyet taşır. 

Bulak köyü altı mahalleden mü - Köy daha bugünden K<ırabükte tc -
rekkep üç yüz evli büyük bir '{Öydür. esssüs eden şehir ve fabrika işçiler·n·n 
Köyün hemen her sokağından dere su- yarın bir sayfiyesi haline gelmeğe çok 
yu geçer. Bu su ayni zamanda Bulak müsaiddir. Karabük e Bulak köyünü 
bağ ve bahçelerini de sular. Mahalle - bağlıyacak olan şose Kıla\ uzlar kö) ü 
ler arasında açılan kuyular bu sudan çeşmesi başına kadar ilerlemiş. bu kıs
doldurulur. Su kuyularda kaldıkça mm toprak düzeltmesi yapılmıştır. 
bir takım mevad dibe çöküp te - Köyde köy kanununun tatbik edil -
nıizlenir, Bulaklılar da bu suyu içer - meğe başlanmasına rağmen kalabalık 
lcr. olduğundan inzibatı temin için burada 

Küyün beş sınıflı, üç dershaneli, üç bir karakol tesisi zaruridir. .. ___ ........... .._..__ ....._ 
Adanada hayvan f Aksaray gaz 
Sergisi Deposunun çatısı 

Aksaray (Hususi) - Son Postanın neş
riyatı nazarı dikkati celbederck vilayet
ten gelen emir üzcrıne yapılmakta oinn 
yeni gaz deposunun demir çatısı bir mü
teahhide verilmiştir. Çatı bir ay içinde 
ikmal edilecek ve Aksaray bir ay sonra 
daima şehri tehdid eden büyük bir teh
likeden kurtulacak ve gazlar yeni depoya 
naklolunacaktır. 

Yune hizmet için toplanan bu 100 genç oşu 

·~ -Pa%ar Ola Hasan B• V Diyor ki : 

Adana (Hususi) - Ehlf hayvanlar ser
gisi yeni koşu sahasında vali muavini ta
rafından merasimle açılmıştır. ClVar 
köylerden sergiye birçok rziyaretçiler 
gelmiştir. Sergiye 119 hayvan iştirak et
miş. 76 taydan 41 tanesi ikramiye kazan
mıştır. Ceyhandan Hasanın tayı birinci 
gelerek 80, Cavid Uralla Ceyhanlı Üzeyi
rin ve Kösebekirli Satmazın tayları ikin
ci gelerek 60 ar, diğer beş tay üçüncü ge
lerek 45 er. 32 tay da dördüncülüğü ala
rak otuzar lira mükafat kuanmışlardır. 
43 kısraktan da 19 tanesi mükafat kazan
mıştır. 

Aksarayda yeni bir buz fabrikası ve bu 
fabrikaya bağlı bir de soğuk hava mah
ze~ıi kurulmuştur. Fabrika faaliyete geç
mış olup önümüzdeki mevsimde faalivP
tinden azami şekilde istifade edilecek:.ir. 

- H:ısan Bey, belediyenin 
Yapacağı bir i§ daha var .. 

. ... kadınların kaldırımlar: 
da durup, mağaza vitrinlerinı 
seyretmelerini menetmelL. 

... bu yüzden kaldırımlar
da rahatca yürümek kabil o
lamıyor. 

Hasan Bey - Onların ma
ğaza vitrinlerini seyretmele
ri neticesi evde kav~asız gün 
geçmiyor desene! 

Sergi içir: gelen 2400 lira tahsisattan, 
sergide miıkafat kazanan hayvan sahib
lerinc paraları dağıblmağa başlnnm\Ştır. 

Erbaa - Ayvacık yolu 
yapıtırıhyor 

Ay\acık (Hususi) - Ayvacık kt;ytı 

nahiye haline getirilmiş, Vasfi İnöz de 
l"ahiyc miidürlüğüne tayin cdilmiştı. 
Vasfi İnöziın gayretile, Ayvacık - Ç«r
şamba arasında bir yol yapılmıştır. Er
baa- Ayvacık yolu da hemen hemen ya
rılanmıştu: 

:--············ .. ··········································-



• Sayfa 

Ege manevralarından sonra 

Tarihin gördüğü Türk 
Ordularının en kuvvetlisi 
şimdiki Türk Ordusudur 

SON POSTA 

HADiSELER 
KARSISINDA 

Yağmur· haftası 
Gökkubbenin terkos borusu kazaen 

patlamış olsa bile bir hafta içinde ta -
mir edilmez değildi ya .. Su ziyanını bir 
yana bırakalım; aşağı kattaki bizlerin 
halini düşünmek lazım gelmez miv • 
di? 

i 
Kekeme söyledi: 

- Yağ, yağ, yağ, yağ! 
Kekeme olnuyan kızdı: 

Hollywood yıldızlarının 
acınacak hayatları 

Bir çok kimselerin glJzlerinl kamaştıra1' 
artlatler, pek acınacak bir hayat geçirirler 

- Esasen hep senin yüzünden cyağ
mur• demek için bir haftadır mütema
diyen: 

c Yağ, yağ, yağ .... • 
Diyorsun; o da yağıyor. 

* Bir haftalık yağmurdan sonra, şem-
siyeci karısile konuştu: 

- Karıcığım, sana yeni bir rob yap
tırayım, bir şapka alayım, bir manto a
layım, bir çiit iskarpin alayım.. Daha 
söyle ne istersin? 

* Yağmur yerine bu sefer gökten 
Manevralara aid bir intıba dürrügüher yağsaydı.. bibaht ola • 

(Ba§t.O.rafı 1 inci sayfada) sevinçlerinden birini duydum. Gazın bir nm b~~ına da birkaç katresi muhak -
kısmını hayırlı haberi duyan arkadaşlara .kak duşerdi. Gülerek anlatıyor: 

_ Sebebi gşyet basit: Bir defa, hatırlı- dağıttım. Bir tenekesini de, kendime a- * 
yamadığım bir münasebetle bir gazeteci yırttım. Borçlu söyledi: 

ıd Portatif karyolamın altına sakladığım - Bu yağmur çok iyi şey.. tam bir ile görüşmüştüm. Ertesi gün elime a ı- h f 
• 0 gaz tenekesinin üzerine nasıl titrediği- a ta şemsiye altında kendimi alacak -gv ım gazetede bir de ne göreyim? Ben.un lıl 

m1• tasavvur edemezsiniz .. Her ısabah, u- ara göstermeden sokak sokak dola -yanlış anlaşılmış, yanlış anlatılmış söz- b 
!erimin içinde, benimle hiç münasebeti yanır uyanmaz ilk işim onu yoklamak, şa ildim. 
olmıyan bir resim. Gandiye benziyen bir tenekeyi dikkatle muayene edip akıp ak
İngiliz amiralinin resmi. Altında da bir madığını anlamak oluyordu. Gazımı lam
cümle: Süvari fırkası komutanlarından, badan taşırıp israf etmelerinden korka· 

* 
rak tenekeyi askerlere bırakmıyor, kendi korgeneral Cahid Cemil Vaydemir! .. 

Düşünün bir kere? Ne o resim ben im, elimle dolduruyordum. 
ne de o sözler benim. Ve ben, ne süvari O sıralarda bir gün odama giren kı
fırkası komutanıyım, ne korgeneralim, ne sım komutanı, çiçek koklar gibi burnunu 
de Cahid Cemil Vaydemirim! çekip çekip de: 

- Bir tek yanlışa, bütün gazetecileri - Oooh ... Mis gibi gaz kokuyor! de-
kurb~ etmeyin orgeneralim! mesin mi? 

Sigarasını tazeliyen nazik komutan, Ben: 
gazetecileri bir defa daha denemek lfıtüf- - Kokar! diye kekeleyip, kendimi der-
karlığını esirgemiyor. Ve kuvvetli hafı- hal karyolamın önüne attım. Siper oldu
zasını biraz kurcalayınca, isteğime uygun ğum tenekeyi görecek diye ödüm patlı
bir hatıra bulmakta zorluk çekmiyor: yordu. Fakat bereket o, farkına varama-

- Umumi harbdeydi. Şark cebhesin- dan çıkıp gitti. Ben de onun arkasından, 
deydik ve feci şartlar içinde yaşıyor- hemen bir şişeye yarım okka gaz doldu
duk. Ben, gecelerimi, içine bir ip mer- rup alay imamının eline verdim, ve at
divenle iniJen bir yeraltı ahırında geçi- }attığım tehlikenin şerefine, bizim komu
riyordum. Ve raporlarımı, katlanılamıya- tana hediye gönderdim. 
cak kadar iğrenç bir koku neşreden, pis Bu suretle de birbirimize karşılıklı 
bir yağ mumunun alaca karanlığında ya- minnettar olduk. 
zıyorduın. Tam o sırada, şimdiki değerli Şimdi gözlerim hafif miyoptur. Ve bu 
saylavlarımızdan Fuad Ziyanın, geri- hastalık, o yağ mumunun kirli ışığından 
mizde menzil müfettişi bulunduğunu duy kalmadır. Eğer oradan ayrılıncaya ka
dum. O zaman onunla aramızda, çok ileri dar, yeryüzünün bütün hasislerine par
bir dostluk yoktu. Fakat birbirimize de mak ısırtac-Jk bir ilttısadla idare ettiğim 
tamamen yabancı değildik. Ben onun o bir tenekf' gaz imdadıma yetişmeseydi, 
menzjl müfettişi olduğunu duyunca1 der- o mum ışığında rapor yazmaktan çoktan 
hal kaleme kağıda sarıldım. Ve yazdığım köt olmuştum. 
mektubu alay imamile yolladım. Ondan Gözlerimi, o bir teneke gaza borçlu-
sadece bir parça gaz istiyordum. Fakat ,yum! 
mektubumun cevabını cübbesinin etek- Değerli komutan, şark cebhesindeki 
leri zil çalarak getiren alay imamının ahır bozması ininden henüz çıkıp da ha
keyfine payfuı yoktu. Meğer en uzak vaya kavuşmuş gibi geniş, çok geniş bir 
dostlarının yardımına koşmaktan bile ka- nefes aldı ve: 
çınmıyan Fuad Ziya, bana tabur imami- - Şimdiki ordu, dE!di, tarihin gördüğü 
le bir yığın cerzakı nadire:t yollamış. Şe- Türk ordularının en bahtiyarı ve en kuv
ker paketlerinin, pirinç çuvalcıklannın, vetlisidir. Çünkü bu ordunun; eski ordu
ve sair erzakın yanında bir sandık da ga~ lar gibi, sade yüreği değil, erzak ve silah 
bulunduğunu görünce, ömrümün sayılı deposu da dolu... Naci Sadullah 

- -

CÖNÜL İSLERİ . 
"Karımı yanlış 
Seçtim,, 
Bunu bir okuyucum söylüyor, hi -

kayesini biraz kısaltarak aşağıya ge
çireyim: 

Teyzeciğim, ruban hasta olduğumu 
biliyorum, bu hastalıktan kurtulmak 
için ne yapayım? 

* Okuyucum muhakkak ki bir gönül 

- Şıpır şıpır döküldüler .. 
- O ne o? 
- Yağmur taneleri.. 
- Ben de ikmal imtihanına giren ta· 

!ebelerden bahsediyorsun zannetmiş • 
tim. 

* Bu bir bilmecedir: 
- Sokaktan alclım bir ton, eve ge -

tirdim yarım ton .. 
- Bildim; yağmur altında kalmış o

dun! 
• 

* - Çenesi kıpkızıldı, yanakları sim -
siyah ve dudakları bembeyaz. 

- Bu acayip nesne de ne? 
- Acayip nesne değil, yağmur altm-

da kalmış, şık kadın ! 

* Yankesici söyledi: 
- Yakalanclım, karakolda beni bir 

temiz ıslattılar .. 
İşden anlamıyan sordu: 

- Karakolun da damı mı akıyor? 

* Dünyanın altı üstünden daha mı iyi 
bilmem amma, yağmurlu havada köp
rünün altı üstünden çok iyi! 

* Şemsiyesini yanındaki genç kızın 
başına tutmuştu. Derhal anladım: 

- Bunlar iki sevgili! 
Dedim, genç kızla genç erkek şem -

siyenin altına birlikte sığınmışlardı. 
Gene anladım: 

- Bunlar iki nişanlı! 
Dedim. Erkek şemsiyeyi kendi ba -

şına tutmuştu. Yanındaki taze kadın ıs 
lanıyordu. Gene anladım: 

- Bunlar da, dedim, kan kocal 
İsmet Bulüsi 

Muaollnl'nin oğlu 
Amerikadan ayrıldı 

Buz üzerinde kayma, ıampiyonu Scmja Henıe'"'8 g~ :Amerikalı ' artist 1 
Tyrone Power ile bu pozu alınccıt14 kadat: çektiği aıkınh11ı bir bitseniz •·· 

Hollywoodda sinema yıldızlanmn d.af-1 
ma zevkli bir hayat sürmekte olduklannı 
zannedenler aldanmaktadırlar. Haddl ı:a.
tinde sinema yıldızlarının Y&f&Yll tar> 
ları hiç de gıpta edilecek şekilde delfldir. 
Bunların geçirdikleri bayat clddın mtlf
küldür. Çünkü tahmin edilebileceğinden 
çok daha fazla çalışmaktadırlar. 

Film çevirdikleri günler sabahleyin 
saat yedide işe başlarlar. Stüdyolar tıpkı 
fabrikalar gibi işlemektedirler. 
Baş rolleri yapacak san'atldrlar olsun; 

figüranlar olsun herkes tam aaat 9 da 
makyajını yapmış, giyinmiş, hazır bir 
halde filmin çevrileceği yerde bulunma· 
lıdırlar. 

Akşam saat beş ve altıya kadar if de
vam eder. Hem de son derece yorucu vı 
ezici bir iş. 

Sinemalarda bir iki dakikada 1eyretti-
ğimiz bir sahne cçevrilmeden evvel> üç, Hollywood yıldızlanndcın 
dört defa tekrarlattırılır. Çevrilmeye Horriet Hilliard 
başlandıktan sonra ise tekrarlamaların san'atkar Gene Raymond ile ilkbahardl 
sonu gelmez. evlendikleri malfundur. 

Çevrilen sahneleri tekrarlatanlar: Re-
jisörler, operatörler, ve ses mühendisleri- Evlendiklerinden bir müddet sonra it" 
d. n koca bahçede oturmakta imişler. lla\lt 
~ ~ 
Rejisörlerin tekrarlatması hitama er - sıcak imiş. Her ikisi de hafif surette 

dikten sonra bu sefer işe operatör mü- tirmeğe başlamışlar. Aradan beş on dl' 
dahale eder. Ya makinesinin vidasının kika geçer geçmez çalılıklar arasında fJI 
gevşediğini, ya makinesinin oynadığını, sıltılar duymuşlar. 
ya objektüin önüne sigara dumanı gel- Gene Raymond hemen ayağa kalkrnıf 
diğini ileri sürerek sahneleri tekrarlatır. Bir de ne görsün? Çalılıkların arkasındl 
Operatörden sonra da sıra ses mühendisi- 40-50 kişi ellerinde fotoğraflar olduğıl 
ne eelir. halde meydana çıkarlar. 

Sahneler arasında; makineler değişti- Meğer bunlar meraklılar sürüsü iıJlİ~ 
rilirken san'atkarlar biraz nefes almak- Yeni evlilerin fotograflarını istedikler 
tadırlar, Fakat bu .nefes alma, müddeti gibi çekmişler. 
çok sürmez. Hem san'atkarların filmin İşte! Zavallı sinema yıldızları kendi e-l

çevrilmekte olduğu yerlerden uzaklaş - !erinde bile rahat yüzü görmezler. l• 
maları yasaktır. Dahası var; sinema yıldızlarına musB 

Nihayet böylelikle akşam olur. Rol Jat olan sigortacıların, komisyonculafl!lı 
yapmadan, ayakta durmadan, bekleme- dellalların da haddi hesabı yoktur. 
den bitap bir hale gelmiş olan sinema Kimi celden düşme:t malikaneler ta;: 
yıldızları evine döner. Sinema yıldızları siye eder. Kimi cmobilya:t , carazi:t te ı.. 
Hollywood'da iş görürler. Fakat orada lif eder. Kimi de muhtelif hayır ceıniYe 
ikamet etmezler. Onlar en ziyade deniz leri namlarına para istemeğe kalkışır}at• 
kenarında Bel Air, Beverley Hills, Santa İnanınız, sinema yıldızlan ister li011{: 
Monica gibi yerlerde ikamet eylemekte- wood'da olsun, ister Beverly Hills'de ~ 
dirler. sun sokaklarda serbest bir surette yUriJ .. 

Sinema yıldızlarının çoğu buralarda yemezler. Çünkü peşleri sıra gelen adaıil'" 
malikaneler edinmişler, yahut küçük kü- ların sayısı hesabı olmaz. 
çük köşkler yaptırmışlardır. Sinema yıldızları aralarında dahi pe! 

Maamafih bu güzel yerlerde de sine- sık görüı::mezler. Aralarındaki kısk~nçlı 
'): . ıa" 

ma yıldızlan rahat yüzü görmezler der- rekabet zikre değer derecededir. Afllı '/f 
lerse inanınız. Sinema yıldızları sanki manda Hollywood ve Beverly JiillS 
insan değil acayip birer mahllıktur. Me- civar şehirlerdeki klüpler ve hususi e~ 
raklılar peşlerinden eksik olmazlar. . lence mahalleri de sinema yıldız]arı 

Bu meraklılar içinde öyleleri vardır ki, kabul etmezler. 
sinema yıldızlarının evlerini, bahçelerini İşte sinema cyıldız:tlarının ha) atı"' 
fotografa çekerler. Hatıra olarak - yollar- Gıpta edilecek hiç bir nokta yok ... 

c- Severek evlendim, üç çocuk sa
hibi oldum, mes'uddum. Fakat karımın 
uzak bir diyarda bulunan kız kardeşi 
bize misafir geldiği gündenberi hisle
rimin üzerinden bir fırtına geçti. Ak
şamları sofraya oturduğumuz zaman 
gözlerim karımda değil, karımın kar -
deşinde. Bunun farkına varınca suç üs
tü yakalanacakmışım korkusile hemen 
gözlerimi çeviriyorum, fakat içimde 
dudaklarıma kadar çıkmaktan güç a
lakonulan bir cümle bana: 

macerasına tutulmuş değildir. Kalbi
nin üzerinden bir aşk rüzgarı geçmi -
yor. Kendi tahmin ettiği gibi ruban 
hasta değildir. Fakat gördüğü genç si· 
manın, bir kapı aralığında enstantane 
6ilr'atile karşılaştığı bir hayalin, ye
niye karşı duyulan cincizap, kuvveti
nin esiridir. Bu esaret bir sabit fikir 
halini de almıştır. Fakat o hayal göz
lerinden silindiği dakikada beyninden 
de silinecektir. Dikkat ettiniz mi? Ço
cuklarım gene bugünküler olacaktı, 
diyor. Onlara bu derece bağlıdır ve bu 
bağ ona öteki bağı unutturacaktır. Yal
nız bunun için kendisinin biraz u -

Musolini'nin oğlu Vittorio Musoli • 
ni'nin Amerikada bir film kumpanya
sı kurmakla meşgul olduğunu yazmış
tık. Yukarıdaki resim, genç Musolini • 
nin işlerinden baş aldığı vakitlerde 
,gidebildiği davetlerden birinde genç 
,bir Amerikalı kadınla dans edişini szös
.termektedir. 

daki çakıl taşlarını alırlar. Bahçelerin • Peki ama, sinema yıldızlan hiç oı1': 
duvarlarını aşan ağaçların dallarını ke- maz ise çok para kazanırlar. Bu da çe il 
serler. tikleri sıkıntıya değer ya?, diyecek 11 

Bunların merakları bir türlü tatmin e- değil mi? - Yanlış seçmişim, dedirtiyor. Bu
nun arkasından da hemen ilave ed'i -
yortım: 

- Amma çocuklarım gene bugünkü
ler olacaktı. 

zaklaşması, hiç bir şey hissettirmeden 
uzakla§Jllası lazım. 

TEYZE 

d 1 . . · par• i emez .. · Evet, sınema yıldızları cidden ıyı dl 
Bakınız size bu hususta bir vak'a anla- kazanmaktadırlar. Fakat masrafları. t' 

talım: ondan hiç aşağı ka,lmaz. Büyük bir sın e) 
Meşhur sinema yıldızı ve muganniyesi ma yıldızı cmevkiini:t muhafaza etıll 

Jeanette Macdonald'in gene Dle§hur için masrafta bulunmağa mecburdur. 



- 18 Birlneit .. 

" !Son Posta " nın 
edebi romanı 

3-

Evvelki gUnkU ve dUnkU 
kısımların hOIAsası: 

h lıonıanın kahramanı AdDaD beyal sav .. 
b' « Yaflarında zengin bir adamdır. fatan• 

Ulun dört bucaiında onu tanmUYan yok "' 
:~r. Tanıştığı kadınların hepsi onun bir ırilD• 
Uk, bir gecelik gönül etıencesl oımuşlarclır• 
dii~~ iece uyuyamamıftL Büti1n dötiiD • 

'"&U tek bir şeydi: 
sev Ah sevse, sevebilse, biç oımar.sa bir ır1lD 

ebUece~ne inansa ne mes'Ut olacaktı. 
d Bu düşüncelerle kalktı. Komodinin gözün· 
ğ en bir defter çıkardı. Bu derterde onun da
~:ık duyguları vardı. Satırlara göz gezdir· 
Ok: ğe başlıyor. Beylerbeyine, yalıya gittiğini 
1 

· UYor .. Burada Gülsüm J.mılnde eıusıne yak 
daşnıış bir kadın ve kızlan oturuyor ki, bu ka 
tın Adnanın çocukluğunun en :tuvvetll ııa-
ıraıarının kahramanıdır. Ailenin ablretllii 
~lan Gülsüm, henüz on sekizlnde, Adnan da 
t~ sında iken aralannda bir bAdlse geçmiş-

r. Bir gün bu gene; kız Adn&Dl toııarının 
~:asında sıkınıf, genç çocukta unutuıınaz 
c;a tıl'aıar bırakmıştır. GiUa11Dl bir beledlYe 
h VUflle evıendlrlldlği gün Adnan ııaçıura 
ıı;tıra ağlamıştır 

Gfilsümün kızl~rı artık ~oınışlar .. yal 
:ıı Mahnıure henüz 15 indedir ve an:;lSlDın 
kene; kıziıtim taşımaktadır. Adnan onunla 
a11ııaştığı zaman büyük bir heyecan du -

Yuyor. 

lı. Adnan bir yılbaşı gece8l eve biç Jdnu;eyl 
d abuı etnıiyor. Daha 0 gün bir oyuncakçı • 

8 
an gayrı ihtiyari, kime verecetını bilmeden 
ldıb bir bebeli karşı.sına toyuyor ve ona 

•lfahtnure. diye hitap ediyor. 
Aradan 1k1 batta geçiyor. Bebeği kapıcı

~ın kızına veriyor, Mabmureyl de artık dü
~ Dnıez olu10r. onun en çok hoşuna giden 
erınıandır. Onunla güzel ıeceler geçirl -

Yor. 

(Roman devam ediyor] 

22 'hınclUnun 1936: 

Neriman ikidir sebebsız ye!'e, ba
ha ayn y~dığı k~asındaıı bahsedi
Y~r. Maksadı kıskandırmak mı'! Ama 
nıçin kıskanayım? değil mi ki bugün 
lnetreslın ... 

Fakat şüphem var? Acaba kocasını 
ıeviyor mu? 

Yazan =:-ı 
Halid Fahri Oza~I 

Mahm.uTe anasına oka dar benziyordu ki ... 

Ah, Nerinıana bu ıztırabı verebilsey- Oda sessiz .. yanımda uyuyan bir ka-

d
. dın.. 
lDl ••• 

8 Nisan 1936: 
Mahmureyi şimcn sıK sık gı<lip gö-

rüyorum. Bana alıştı. Eskisinden fazla 
yanıma sokuluy~r. Baıan ona ufakte
fek hediyeler, bılhassa kutu kutu bon
bonlar da götürüyorum. Gülsüm te
şekkür ediyor. Biraz da paraca yardı
ma başladım. Gülsümün ko<.:asına inme 
ineli adeta fakir düştüler. Fatmaya ge
lince, günde kaç para kazanıyor ki. .. 

Ben bu satırları yazıyorum. 

18 Mayıs 1936 sabah: 

, Bilmem ki sabaha karşı uyandırıp 
,artist kıza ne söylemişim? Birdenbire 
kızdı, gün ağarırken giyindi, gitti. 
. Uğurlar olsun! Bu 'numaran sahne -
dekinden parlak, kızım! 

* Defter, bu gece tek satır ilave etme
den, Adnanın elinden düştü. 

19 Nisan 1936: U k 1 k b' d 'b" - 1 
Y l k harab. Biraz tamir ett-.·me- Y usuz u , ır uman gı ı, goz e-a ı pe .ı. . .. km .. t'" 

li. Salon ve odalar da toz içinde! Zaval- ,rıne ço uş u. 
lı Gülsüm, ancak kötürüm kocası ve ev Gevşek bir elle yorganı açtı ve ışığı 
işlerile meşgul.. koca yalının üç oda- söndürmeden ba~ını. yastığa devirdi. 

dan b!ı<:ka neresini temizlemeğe ye- Sarı ampul, şımdı, yorgun uyuyan 
sın ~ b" ·· .. d 1 d tişsin ki ... O üç odada da kendiler~ otu· ır yuzu ay ın atıyor u. 

ruyor. Düşünüyorum: bu yazı ·\ yalı- il 
da geçirsem mi? Gülsüm kim bilir ne Uyandığı zaman, vakit öğleye yak -
memnun kalırdı!.. Ya Mahmure? .. be- laşmıştı. 
nim küçük kızım.. o da sevinir elbet ... 
Ben onun bir dayısı, bir amcası sayı- Hemen kalktı, perdeleri araladı. 

18 Mart 
1831

: lırım. Karşıda, aşağıya doğru inen sıra sı-
Re Öyle değil mi? ra apartımanların arkasından yer yer 

.. ssanı Nim.etin evindeki pokerden Ah, buna kendim inanabilsem... kabarmış parıltılı kubbeleri ve sivril-
~on?üğüınüz o fırtınalı geced~n.beri Hayır, Beylerbeyine bir dc;ha gitme- ıniş minarelerile İstanbul ufukları görü 
erıınanı görmedim. O kar tiptsınde meliyim. ,nüyordu. Sarayburnunu dönen bir va-

~nu köşedeki otomobile bindirincey~ pur Marmaraya açılmıştı. Deniz, bahar 
fı adar az mı söylendi durdu idi? Sankf 21 Nisan 1936: güneşirıtn altında parlıyordu. 
1:ınayı ben koparmışım gibi. .. Vak:.a Dayanamadım, bugün gene ofaya Adnan yüzünü buruşturdu. Bir za-

nıut?iş bir geceydi de ... Etrafı~ıza kı- gittim. Mahmure ortada yoktu. Sor - Jllandanberidir, artık her sabah bu u
~:ınıtler ilüşüyor kapalı dilkk~nlar~ dum, yazlık Beylerbeyine sayfiyeye fuklart ve bu denizi görmekten bir u _ 
k Penkleri zangır~ıyordu. Hele bır ba.ıt· gelen bir· ailenin yanına koyduk dedi- sanç duyuyordu. Kaç defa bavulunu 
b~l dükkanmın üstünde sallanan koca Jer. Kızdım, Gülsüme söylendim. Ya - yakalamak, Avrupada uzun bir seya • 
ır reklaın tabelasının, demir çubuk- talak belediye çavuşu da bana hak ver- ;tıate çıkmak, hatta Amerikcıya kadar 

~arı koparak: gürr diye ti yanunızs Y.1• di. Zavallıyı artık adam yerine koy - yollanmak arzusuna kapılmıştı. Bu yol-

t 
ılnıası ı"kimı"z ı"çın· ..Joe atlatılmtş hır 1 a··ı .. H F t hep 1 w k d'gW• .. 1 b u' ınuyor ar. u sum, acer, a ma; - cu uga arar ver ı ı gun er ile olmuş-

;hl~ke sayılabilirdi. Fakat ne d~ ~Is~ si birlik olmuşlar, akıllarınca Mahmu- tu. Fakat her karar verişinde son da
'7 er~an bana 0 kadar kızmama .ı ı?1• reyi ezecekler. Sözde bağ, bostan, te-ı kikada, sebebini kendisinin de tayin e-
~a pokere gitmeği o akşam ben ıs- pe, bayır sürtüklüğüne mani olacak - demediği bir korku ile bu seyahatten 

~ediındi ama Neriman da benden. da- ıannı~. Sanki çalıştığı evden diikkAna, vaz geçmişti. Meçhulün korkusu idi 
a az hevesli görünmediydi. Şimdı ba- bostana yollamazlarmış gibi... Söyle- bu, meçhul ve yabancı diyarların kor

na kendisini evde yok dedirtiyor. Bu- dim, kızı 0 evden çıkaracaklar. Oradan kusu ... Öyle sanıyordu ki yrudundan 
~Un başka bir sebebi var ama nedir, alacağı aylığın iki mislini ben ona ve- .uzaklaştığı gün kaıan1ık bir akıbete 
er halde anlıyacağım. ı·eceğim. yuvarlanacak, belki de bir daha geri 
27 Mart 

193
••. gelmemek üzere ebedi bir yokluğa gö-
u 16 Mayıs 1930. mülecektir. Amma nasıl tehlikedir 0 

b l\fesele anlaşıldı: Neriman k~c.ası ile Gene eski kararıma geldim. Beyler- bunu tayin edemiyordu Yalnız uzak~ 
b arışrnış; tekrar birleşmişler! Iyı oldu, 'beyine gitmiyeccğim. Gülsümün aylı- !aşmak, ona bir nevi ölmek hissi veri _ 
k aşundan bir derd eksildi. Zaten b~ ğını b~le geciktirmiştim. N.ihayet yazı- yordu. Bu hissine, biraz da, Bey:ierbeyli 
arıdan bıkmıştım. önceleri yii~ünu hanemdeki katibimle yolladım. küçük Mahmureden ayrılmak acısı ka-

Yandan biraz Mahmureye benzetıyor- Bu iş oldu. Fakat sıkılıyorum. rışm1yor değildi. Adnan her sabah ay-
duın da ondan hoşuma gidiyordu. Fa- Bu gece eğlenmeliyim. nada, vakitsiz ağaran saçlarına bakar-
kat sonra dikkat ettı'm, aldanm~ım! li d ken, kalbini buran bir pençeyle bu acı-
. eın düşünmeliyim ki Mahmure on. be- 17 Mayıs 1936 gece yarısın nn sonra. d h b k d h d . k . Şı d : - . ı"bi bu ece Taksim b3h- .nın a a aş a'. a .a erın ve eskin 

. n e bir kız, bir körpe kuzu, Nerıma~ ~ed,gım1 g d.' N fl. manuır numa- bat~larını da hıssedıyordu So?ıra, bir-
ıse Yirmi "ki . d ·d-nü emzirmis bı- çesınde egen ım. e za u d ... k b w le M ı sın e, su u .. t.. e . t' Me ~er o Macar en, yuzu ızarıp aşını pencereye dog-

.: · · ah.murenin iskarpinleri 1..'.S un raları seyretmemkış. ım. g elmiş' Du·· m- ru çeviriyor, Nerimanın salonundaki e-
duşen kısa konçlu çorabları, bir hey- dansları oynıyan ız ne uz · · · .. ·· d d d lb'" 
keltraş elinden çıkmış gib:, aşağı~a~ düz büyülü gibi bir siyahlıkla parlı - tal Jednn ~sdt~~ .. e uran mo 1 .~ ak u~le .~ 
Yuk 1 l , G .. leri iki siyah alev r n e gor ugu spor ve P aJ ostumlu 

arıya göz alıcı bir nisbet e genış ı- yan ~açları var. oz küçük kız resimleri karşısındaki bön 
Y:n bacaklarını gizlemez. Neriman ise, sankı. ve şüpheli bakışile Üsküdar kıyılarına 
~Utün kibar bayanlar gibi, yaz kı~ uzun Artisti g~c~ yarısından sonra apar - bakıyordu. Bu sahilin daha yukansın-
lpek çorablar giyer. tımana getırdım. da, Boğazın hiç yenileşmemiş bir kö • 

.. Halbuki bilse, bilse ki ahiretlik Gül- Yılan gibi kıvrılan oynak vücudunu yündeki yal!da sanki otuz yıldır hiç de-
surnüıı kızı ve tütün deposunda s-alışan ilk defa ve yalnız başıma karşıma al- ğişmiyen, hiç büyümiyen, hep öyle on 
Fatmanın kız kardeşi yosma Mahmure, dım. Yılbaşı bebeğimin şu boş kalan beş yaşında bir taze fidan, bir kapalı 
otomobil acentesi müdürü Bay Tevfik Ş d Y

erinde... gonca kalan bir küçük kız vardı ki bu-
eydanın monden kansından ziya e M hm d w • benı'm ba~ımı .. .. - · d · e Halbuki ben bu köşeye a ureyi gün yalnız ismini egıştirmiş, Gülsüm-

" donduruyor, ıra emı • . . d · , k M hm ı t A ·· ·· liınd b'lir b b"l "n oturtmalı ıdım .. karşısına a, yırmı ) aş en, a ure o muş u. sıl Gulsu _ 
en alıyor Kim ı unu ı se o - . . .. . 

ce nasıl kahk~halarla güler, soma yü- evvelki hayalimı... mu, onun karşısına geçıp konuşurken 
Zi.ime tükürür ve belki de içinden müt- · Of! içki başıma mı vurdu? Yoksa bile, sanki görmüyor, tanımıyordu. 

r mu um? (Arkua woT) 

SPOR 
lstanbul fut bol işlerini 
nasıl düzeltebiliriz? 

Hiçbir klübü mağdur etmemek için yapılacak biricik 
şey, birinci küme klüplerini 14 e ibliğ etmektir 

Futbol federasyonu başkanı, gazetele
re verdiği beyanatta şunları söylemiştir: 

c- Mıntaka başkanlığı ile aramızda 
hiçbir ihtilaf yoktur. Esasen geçen sene
ki talimatname genel merkezden ıeçme
diği için bu seneki milll küıne maçlannı 
ve ona tekaddüm eden lig maçlarını yeni 
talimatnameye göre idare edecejiz. Yeni 
futbol talimatnamesinin 17 nci maddesi 1 
mucibince de Hilali ikinci kümeye indir
dik ve yerme ikinci küme 1 incisi Anado
luhisarını aldık.• 
Eğer spor işlerini senelerdenbE;Ii llyı

kile takib etmemiş olsaydık sayın başka
ınn bu beyanatını yerinde bulur ve ken
disine hak verirdik. Fakat mesele hiç de 
böyle değildir. 

Bir defa geçen sene bir milli küme ta
lima tnam(!si yapılmış ve bu talimatna

haraTet?i devresine giren İngiliz lig 
maçlannda heyecanlı birsahne 

Gelelim mıntaka ile federasyon başka
nının arasında hiçbir ihtilaf olmadığına: 

me genel merkez tarafından da tasdik e
dilmiştir. Eğer başkanın dediği gibi tas
dilc edilmemiş olsaydı genel merkez milli I 
kümenin masraflarını kabul etmez ve 
milli küme takımları hakkında yapılan En 
birçok itirazlara, milli küme talimatna
mesi ahkamını tatbik etmezdi. 

Bu talimatname genel merkezce kabul 
edildiğine en büyük delil, k.lüblere milli 
küme için gönderilen tamimlerde o va
ki tki T. S. K. ikinci başkanının imzasının 
bulunmasıdır. O tamimlerde milli küme 
faaliyetinin İstanbulda nasıl yapılacağı 
ve lik kümelerinin ne şekilde olacağı ya
zılmıştı. Burada bunun bir hülasasmı 
yapmağı faydalı buluyoruz: 

Evvela 12 klüb tek devreli lig maçı 
yapacak, birinciden dördüncüye kadar 
derece alan klübler milli kümede İstan
bulu temsi~ etmek üzere ayrılacaklar, ge
ri kalan sekiz klübe, ikinci lrlimenin on 
klübünün blrinci ve ikincisi iltihak ede
cektir. 

1937-Hl38 futbol mevsiminde milli kü
mede İstanbulu temsil eden dört klüb de 
şampiyon küıne namı altında lig maçı ya
yıpı birincisi ile sonuncusu taayyün ede
cek. O sırada birinci kümenin sekiz klü
büne iltihak eden ikinci kümenin birin
cisi ve ikincis de on klüb halnde lig maç
ları yapacaklar. Neticede birinci, şampi
yon kümenin sonuncusu, ikinci küme de 
sek.iz klüb arasıqda yapıla11- şampiyona
nın birincisi i~e otomatikman Y,er ddi§
tir~ektir. 

İşte yukarıya bir hülasasını yazdığımız 
tamim, bütün klüblere gönderilen ve 
klüblerde verilen bu karara göre kendi 
takımlarını hazırlamağa başlamışlardi. 

Bu meyanda bazı klübler ikinci küıne
ye düşmek tehlikesi olmadığından ta
kımlarını gençleştirmişler ve tabii ola
rak ilk zamanlar iyi bir derece alama
mışlardır. Bunlara misal Hilal ile Sü'.
leymaniyedir. 

İstanbul mıntakasının doğrudan doğru
ya mercii Türk Spor Kurumu Genel Mer
kezidir. İstanbul mıntakası başkanlığı da 
itirazını Ankarada bulunan genel mer
keze bildirmiştir. Genel merkez bu hu
sustaki fikrini ancak federasyon başka
nını dinledikten sonra verecek ve bildi
recektir. Halbuki federasyon başkanı bir 
iki haftadanberi şehrimizde idi ve ancak 
bırkaç gün evvel Ankaraya gitmiştir. Ta
bii ki itirazdan haberi olmıyacaktı. 

17 nci madde meselesine gelince, eğer 
geçen sene yapılan bir talimatname ol
masaydı, federasyon başkanı bu 17 nci 
madde meselesinde haklı olurdu. Halbuki 
mılli küme talimatnamesi teşrinievvel 
1936 da ve T. S. K. nizamnamesi ve tali
matnameleri ise 28 ikincikanun 937 de 
mevkii tatbika konmuş ve o madde de 
milli küme talimatnamesinden aynen a
lınmıştır. 

Uzayıp giden bu münakaşaları kısa 
kesmek için en iyi çare 12 klübe iki ikin
ci küme Uılumının da ilavesile 14 takım 
ar;osında tek devreli bir lig maçı yap
mak ve birinciden dördüncüye kadar de
rece alacak takımları milli kümeye .ayır
maktır. Zaten 4 klilble diğer klüblerin 
ç:ırpışması hem bilgilerinin artması ve 
hem de yti.ksek hasım karşısında oyun ka
biliyetlerini artırmağa ve biraz da büt
celerinin düzelmesine vesile olur. Aksi 
takdirde Türk sporu yükseleceğine ge
riler ve bir sene evvel berabere kaldığı
mız takımlara karşı daha fena neticeler 
alır ve daima yeniliriz. 

Halük San 
Bu gençleştirme işinin ne kadar fayda-

lı oldugu sekizler turnuvasında görül- Dun yapılan futbol maç!arı 
müş, Hilal klübü lig maçı esnasında iyi ""-:ı.1 sim l"tarlı tarafından tertib edilen 
derece almış olan takımları yenerek sekiz St .. ri Kupa'Sı maçlannda di:n Gal:ıtasa
takım arasında üçüncü olmuştur. Süley- .rav ile Galataspor takımı arasında bir 
maniye de ancak Beykoza yenilerek i- mac yapılmışi•r. 
kinci olmuştur. ,":::la!nsp' r takımı. ilk d~vrcyi 2-0 ga-
Görülüycır ki Hilal ve Sülcymaniye takı lib olrak hhirmiştir. Galatasaray da 

mı ikinci kümeye düşmek tehlikesi um- ikinci devrede iki gol yapmış VC' oyun bu 
madığından birçok iyi oyuncularını di- suretle berabere bitmiştir. 
siplin ve tukımı gençleştirme yolunda fe- Gilnf'~ ile Şişli takımları arasında da 
rla etmiş ve genç elemanlarla maçlara hus11';i bir ma\ yapılmıştır Güneş takımı 
gırmiştir. ilk ri vredc biri Melih diğeri Salahattin 

Hilal kliıbüne böyle bir garantiyi ver- vaı:ı•asıle il·• gol yapmıştır. İkinci devre
miş olan futbol federasyonu, bunu bir de Ş şl• takım• daha hakim oynamışsa da 
anda değiştirirse bütiln klüblerin kendi- sayı yapaır:amıştır. 

sine karşı ohı.rı itimadını elbette ki adam- i311na mt.kabil Güneş sol açığı, oyunun 
akıllı sarsar. son caı<ikaı;ında bir sayı dtıha yapmış ve 

Gelelim ikjnci küme birincisi Anadolu- Gü.,eş oyunu 3-0 galib bitirmiştir. 
hlsarı ve ikincisi .A.ltı~ord~ya. .1 Fencrbı..hçf' de Kadıköyür.de İstanbul
' Bunların .. da .~ırıncı kumeye geçmesı sporla husı:si bir maç yapnııştır. Bu ma
·~z~m~r ... Çunku geçen ~~ne bu takımlar ~ın btiyük tir sayı farkile Fenerbahçcnin 
bırın~ı kumeye geçmek uzere çalışmışlar aleyhi:-ıe neticelendiğini duyduk. Spor 
ve ~ı~çok para ~~e~mi~lerdir. Eğer muharririmız Taksimde bulunduğundan 
bu ıkı takım da bırıncı kumeye geçmi- neticeyi öğrenemenıişti. Vazivcti anla
yecek olursa, ikinci derecede klüblerin mak iç;n F0 ncrbahçe klübürıt: telefon et
çalışmak, muvaffak olmak ve ideale u- tık. F;ıkat telefona çıkan klüb memurla
la~mak irr,kanlarının önüne bir sed çek- nndan biri &nlamadığımız bir scbcbden 
mış olunacaktır ki bu, Türk sporunun dolayı her nedense maçın ncticcsinı söy
kalkınmasına ve daha ileri gitmesine de- lemek·f'n istinkaf etmiştir. 
ğil, geri gitmesine doğru bir adım ola- B 1 k · . 4 M . . 
caktır. Bütün bunlardan çıkan netice, 8 1 8Slr • - 8n1S8 • 1 
gerek Hililin gerek Anadoluhisarı ve Al- Manisa, 17 (Hususi) - Bugün iki şe-
tınordunuu istekleri ve itirazlannın haklı hir muhteliti arasındaki mnç Balıkesirln 
olduklarıdır. 4-1 gaJebes:'e neticelendi. 
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rm~am Geçen bllmecemizde kazananlar et ı Saragınt/a .1J 
iı\J ı Bir 

Hare_"1ağasının Habraları 
Bedbin olmaması lazım gelen 

bir genç 

2 Birinciteşrin tarihli bilmecemizde f feddln, Karngümrük 27 1ncl mektep 70 '14' 
kazananların isimlerini aşağıya yazıyo- nııa Kurç, Dlyanbeklr Fatıhpaııa M. Meb : 
ruz.. İstanbulda bulunan okuyucuları - metpaşa sokak 44 de MevlO.t, Kayser! ti 

rt 1 
b .. 

1 
. .. w pu kfıtlbl Hamza oğlu Cabir Güner. 

Taksimae Mm
tafa Çoknuık ~o· 

ruyOT: 

mızın paza es., perşem e gun en og- DİŞ MACUNU 
leden sonra hediyelerini bizzat idare- suıtanahmet Kadirgn Fidanbahçe so~ 

Yazan: Ziya Şakir 

Sekiz tüf ekçi Çır ağan sarayının harem . kapısına 
yerleştikten birkaç gün sonra, bir çarşamba günü hiç 
beklenmiyen bir vak'a olmuş, ortalığı altüst etmişti 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

hanemizden almaları lazımdır. Taşra 9 da Basri Yıldırım. Nuruosmanlye Birlik r 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile pnrtımnnı Sıdıka Özdoğru, Gaziantep Kart' 
gönderilir. göz caddesi 19 da tamirci Mehmet vası~ 

'. Zeki ve açıkgö~ 
olmak muvaffaki~ 

B
• . . M. Kemal, Sivas Paşabey mahallesi e>' 

Jf r8Slm Ç8rÇ8V8$1 Mahkeme sokak 83 de Sıtkı. 

İstanbul erkek lisesi 3/A dan 62 Ahmet KİTAP 

Neşriyat hayatının muvaffakiyet sır
larını Faris ve Londrada öğrenmiş o
lan bu zat, (efkarı umumiye) de ve hü
k"iımet mehafilinde çarçabuk yer alınış· 
tı. Tesadüf, kendisine yardım etm~ti. 
Bulgar komitelerinin faaliyetine dair 
bazı evrak ele geçirmişti. Bunları par
ça parça neşretrniye başlamak sureti
le halka derin bir hayret vermiş, böyle
ce, bir kat daha nazan dikkati celbeyle
mişti_. Artık Ali Suavi efendi, günün 
mühim bir şahsiyeti kesilmişti 

kışlık levazımı alınmak için para be- yete esas ise de, 
diye ediyorlardı. bazan hldiseler 

b matlub neticeyi A dülhamid, kurnaz davranıyordu. 
İngilizlerin büsbütiln nazarı dikkatle· vermiyebı:;r. Yal-

nız bedbin olmama.la dikkat edllmeS1 11-
rhıi celbetmek için Karadeniz boğazı-
nın tahkimine son derece ehemmiyet zımdır. 

ABDÜLHAMİD, NELERLE 
UGRAŞIYOR? 

veriyordu. (Pertev Piyale) ismindeki 
(taht vapuru)na binerek sık sık Boğa
ziçine gidiyor, vapuru sahile yaklaştı
ra?'ak dürbünle istihkamları gözden 
geçiriyordu. 

Boğaza, ilk defa olarak son sistem 
torpil kovanları vazedilmişti. Ruınell
kavağı istihkfunının önüne ve Boğazın 
tam geçid yerine yerleştirilen bu tor -
pillerin ilk tecrübelerinde Abdülhamid 

Gün geçtikce, memleketin ufukları bizzat hazır bulunmuştu. Sonra; Ana· 
kararıyordu. Balkanlardan ve Rusya· dolu istihkamlarına konulan yirmi iki 
dan elen barut kokulan arttıkça artı- çapındaki toplara muhtelif ateşler yap
yordu. tırmış ve bunları dikketle seyretmiş-

A vrupa siyasi mehafili, endişe ve te- ti 
laş içinde bulunuyordu. Avrupa sulhu- Abdülhamid, bir taraftan ordunun 
nu tehdid eden Balkanlar meselesini muhabbetini kazanmıya ve kendisine 
halletmek için bir konferans akdini tek- gelebilecek olan tehlikenin önünü al
lif ediyorlardı. mıya çalışırken; saltanat hımedanına 

Abdülhamid, bir senedenberi Sırbis· mensup alanlan da ihmal etmiyordu. 
tan Ye Karadağda cereyan eden, ve şiın- .Biraderlerini ve amcazadelerini sık sık 
di de Romanya ve Bulgaristanda baş saraya davet ediyor; onlarla ayni sof
gösteren kanlı ve akıbeti meçhul hare- rada yemek yiyor; ihtiyaçhrını soru
ketleı · n sulhan önüne geçmek için her ~or; böylece onların da hilrmet ve 
teklifı kabule amade bulunuyor, bilhas- muhabbetlerini celbetrniye gayret gös· 
sa, Rusya ile harbetmek ihtimalleri teriyordu. 
karşısında, pek ciddi endişe duyuyor· Bütün bu gaileler arasında, Sultan 
du. Azizin iki kızını evlendirmişti. Kendi 

Abdülhamid en çok politika ve askeri şahsi servetinden, bunlara bir hayli 
işler.e meşgul oluyordu. Politika işin- masraf etmişti. Esasen Abdülhamidin 
de, artık Çarlık Rusyasının dostluğun- en çok ehemmiyet verdiği bir şey var
dan ümidini kestiği için, İngiltere siya- sa o da : Sultan Azizin erkek ve kız 
setine temayül gösteriyor; İngiliz sefi· evlcitlarma hoş görünmekti. Onlara her 
rini sık sık saraya davet ederek hususi fırsattan istifade ederek: 

Mücadele ve münakaşadan 

çekinen i>ir tip 

Parlat. 

MÜREKKEPLİ KALEM 
(Son Posta markalı) 

Çorum kadastro heyetinde posta memuru 
Nazlt Ttirketl otıu Necat, Sultanahm.et No. 
51 de Utfi Demet. AntalJa llseal S/ A dan 
692 ea:tıp, İstanbul erkek llaes1 2/ A dan 802 
Halnt. 

CEP AYNASI 

Beylerbeyi llk mektep 149 Jale, Bakırı..-M 
orta mektep l/C 'elen M5 İbrahim ÖZb~a ' 
ran. Edlmekapı Üçbey mahallesi 41 de Meli' 
met Kuntkaya, Adapazan İstlklfU mahalli' 
si Çimen sokak 2 de Hürmüz, Çamlıca t. ' 
lemdağ caddesi İmrun Etem sokak 8 de fit 
reyya Meriç, Upk tüccardan Münlp Erıcat' 
oğlu Kemal, Konya avukat Liitfi Onat rJ 
Türkan, Ankara fen ve san'at atış polflO ' 
nunda Osman Altın, Haseki kadınlar hagtt' 
nesi eczncı Hayn kızı Enver, Menemen ııt 
kftmet karşısında muakkıp İsmail Hnktl r' 
Muammer. 

KART 

ziyafetler veriyor; uzun ve samiınt has- - Ben, amcamın iyiliklerini gör -
bihallere girişiyor, bu vasıta ile Tulgiliz düm. O bana, babalık etti. Ben de bu
efkfırı umumiyesinde yer tutmak isti- na mukabele etmek ~r.im. Bugüne 
yordu. bugün, sizin babanız, benim. Ne ister-

General Metaksas bugün geliyor 
0 esnada İngilizler, Türklere karşı, seniz, çekinmeden bana söyleyin. (Ba.§ta.rafı ı inci sayfa.dll) yollan rıhtımına çıkacak, saat 12 de de 

hayrete şayan bir temayül göstermiye Demeyi, adet edinmişti. Bundan 21 pare topla şehri selamlıyacak, Se • Taksim abidesine çelenk koyacaktır. 
başlamışlardı. Başta, Lord Derby ve maksadı da; Sultan Azizin oğullarını, limiyeden gene 21 pare topla muka - Bu merasimde bütün komutanlar ve 
Lord S~lsbur~ g~bi yü~sek siyasi rical saltanat. arzularından uzak bulundur- bele görecektir. Vali hazır bulunacaklardır. 
o1mak uzere, Ingılterenın devlet adam- maktan ıbaretti. z hlı H d rp şa .. 1 . d b" . Misafirimiz Vali tarafından verile-
1 O ı l .. 1 ·· · ..,, .. n..m..... . , ır yı ay a a on erın e ır k .arı, sınan ı ara muzaheret ediyorlar· H Ç UMID ED.u..1u1ı.r..n BiR VAK A ı·· 1 V 1. ihın d k 1 ce öğle ziyafetinde de hazır buluna -
d 

.. . w • mo or e a ı ve m an ar arşı aya-
ı. Abdulhamıd, Çıragan sarayında ıka- cak Averof Dolmabahçe önünde de _ cak, o geceyi Perapalas otelinde geçir-
Günün birinde, garib bir şayia çıka- met eden Sultan Muradın hususi ben- mirİedikten 'sonra muhterem misafiri- dikten sonra, 23 teşrinievvel cwnartesi 

rak, halkı büyük bir ümid ve sevince degfuunı dağıttıktan sonra, sarayın miz motörle Deni~yollan rıhtımına çı- sabahı, Averof zırhlısile limanımızdan 
gark ' mişti. Gfıya, Kraliçe Victoria, kuvvetli bir muhafa~a altında_ bulun - kacak, askeri merasim ve müzikayla ayrılacaktır. Averof, Tınaztepe ve Za
Abdi.i hamide mahrem bir mektub gön- durulmasına ehemmıyet vermış, saray karşılanacak ve otomobille Perapalasa fer muhriplerimiz tarafından Marmara 
dererek, cşayed Rusya devleti Osmanlı kapısını müteı:n~diyen kontr~l altın~~ giderek bir müddet istirahat edecek _ adasına kadar teşyi edilecektir. 
hükıimet:ne harb ilan ederse; İngilte· bulundurmak ıç~ de en emnıyet ettıgı tir. Akşam saat yedi buçukta General Yunan gazetelerinin mütalcalan 
renin bütün kuvvetile Osmanlılara mü- Arnavut tüfekçilerden sekiz kişi gön- Metaksas hususi bir trenle Ankaraya Atina 17 - Bu sabah intişar eden 
zahcret edeceğine:. dair teminat ver- dennişti. hareket edecektir gazeteler, Başvekil Metaksasın Ankara 
mişti. Sivil elbise giymiş olan bu sekiz tü- · . . · seyahatine heyecanlı başmakaleler talı 

h k k fekçi, dörder kış' ilik iki postaya ayrı - . Dost mısafır, Ankarada da mera - sis eylemektedir. 
Halbuki a i ~tte, böyle bir şey rnl k rşıl ak, Ank ı 

me\ cud değildL Ingilizlerin Türklere larak, gece ve gündüz harem kapısın - sı . ef. a dilan~:t. ve arapa asa Katimerini diyor ki: 
karşı gösterdikleri temayül, sadece şah- da nöbet bekliyeceklerdi. Bu postalar- mısa ır e ec~ ır. «Elen Amiral gemisi, bugün Ege -
si arzulardan ıbaretti. Mesela, İngiliz dan birine, tüfekçi çavuşlarının en ze- General Metaksas, saat 11 de Riya- yi, Yunanistanın ateşli selamlarını ha-
ıht') at zabitlerinden mürekkeb yüz ki- ki ve cesurlarından Halil, diğerine de seticumhur defterini imzalayacak, mil olarak geçmektedir.~ 
şilik bir grup, Abdülharnide müşterek Tahir nezaret edecektL (1) ı ı,ıo de Hariciye Vekilini, 11,40 da Katimerini, bundan sonra, Averofun 
bir mektub göndererek, gönüllü olarak Bu tüfekçiler, Çırağan sarayının ha- Genel Kurmay Başkanını, 12 de Baş - eski devirdeki harb faaliyetlerini ha -
0.:;manlı ordusuna kabul edilmelerini rem kapısına yerleştikten sonra, bir vekili ziyaret edecektir. Bilahare de bu tırlatıyor ve sözlerine şöyle devam e -
rica etmişlerdi. Sonra; uzun zaman Mı- kaç gün hadisesiz geçmişti. Fakat tam ziyaretler iade edilecektir. diyor: 
~ırda yaşamış ohın bir İngiliz generali, teşrinisaninin 24 üncü çarşamba günü, Bayan Metaksasla, Başvekil Yeki - cTürk topraklarından atılan se1Bm 
Islamiyete ve bilhassa Türklere olan hiç ümit edilmiyen bir vak'anın zuhu- linin refikası Bayan Bayar ve Genel toplariyle mukabele görecek olan Ave· 
muhabbetinden bahsederek, derhal İs· ru, ortalığı altüst etm~ti. )Kurmay Başkanımız~ refikası Bayan rof'un bugünkü selam toplan, silAh ça 
!amiyeti kabul edip Osmanlı ordusun- U günün ertesi a~, Behice ve Se- Çakmak arasında da zıyaretler teati o- tırdılarının, top seslerinin ve askerle -
da bir hizmet alınıya amade bulundu- niha Sultanların düğününün zifaf ge· lwıacaktır. rimizin heyecanlarının bundan böyle 
ğunu bildirmişti. Daha sonra; hususi cesi idi. Günlerdenberi saraylar halkı Muhterem misafir, öğleden sonra Türk topraklarında ikiz kardeşleri bu
yatlarile Adriyatik denizinde seyahat bu iki sultanın düğünü ile meşgul idi. Meclis Reisini ziyaret edecek ve gece, lunduğunu gösterecektir_ 
eden iki İngiliz zengini İşkodraya uğ· (Arkası var) Başvekalet tarafından Ankara palasta Büyük adamların hususiyetini teşkil 
rıyarak oradaki askeri hastanenin bir verilecek ziyafet ve suarede hazır bu- eden bir samimiyet ile, Kemal Ata -
senelik ihtiyacına kafi gelecek mikdar· (1) Bu iki tüfekçi, Abcliilhamfdin sadık lunacaktır. türk, Yunanistan ve Türkiye ar8SlftPa 
da teberrüatta bulunmuşlardı. bendelerindendi. Bunlardan Halil, sonraları Ertesi gün şehrin görülıneğe değer artık hudut bulunmadığını il8n eyle -

Gene bir takım İngiliz zenginleri sık miralay olan mflf)ıar tüfekçi BaW Beydir. ~erlerini gezecek, öğleyin, Hariciye Ve mişti. Türkiye ile Yunanistanın bir tek 
sık İstanbulu ziyaret ederek, :ıskere Diğeri de sonraları ferik olan Kiçik Tahir ilinin köşkündeki ziyafette buluna - orduya malik bulunduklannı söylemek 
~==========~====P=~~d=rr=.============~kb~~~~TuMn~firiR&fucl~Bqvekil~~~evv~~~'~ 

bir ziyafet ve bir suare verecek, misa- sözü ikmal etmiştir.• 
Jirimiz ve hükfunet erkanımız bu ziya- Taksim kabul etmez bir birlik 

Başvekil Metaksas, yalnız Elen ınil• 
letinin temennilerini değil fakat ay~ 
zamanda, Türkiye tarafından Elen bt.l" 
kfunet reisine gösterilecek hüsnü ka' 
bule karşı minnettarlık hislerini de be' 
raberinde götürmektedir. ~ --·--····-·· ............... -.......... -~ 
IRADV~ 
Bugünkü progrant 

18 Birinciteşrln 193'7 Pamrlesi 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 
12.SO: Plft.kla Türk muslklsl, 12.50: gafa" 

dls. 13.05: Muhtelif plt\k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: _ 

18..30: PlAkla dans muslklsl, 19,15: KoJl • 
ferans: Eminönü Halkevi neşriyat .ıroıu:;, 
mına Nusret Safa, 19,30: Çocuklnra n1 J 
20: Rlfat ve nrkadaşlan tarafından ~ 
muslklsl ve halk ~ar kılan, 20 30: ömer 'fi 
tarafından arapça söylev. 20,45: aeıına tf 
arkada§lan tarafındnn Türk muslıdSi 61' 
halk şarkıları, (Saat ayan), 21,15: ııı • 
!onlk operet orkestra refakatlle (La P~ 
aux Camelias), 22,15: Ajans ve borsa wı~ 
leri, 22,30: Pl~kla sololar, opera ve oP 
parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
U Tqrlnienel 193'7 : Salı 

iS'.l'ANBUL 
ötıe nefl'i7atı: 1'" 
12.30: PlA.kla Tfirk muslklsl. 12.50! Si 

dla. 13.05: Muhtelif pllk neırlyatl. 
Akşam Delfrlyatı: -
11,SO Pllkla dans mu.s1t:lst, 19,30: ıtonf',. 

ran.s: Eminönü Halkevi namına do~~ 
tem Bakar (Verem tedavtsı), 20: Nuri ,o: 
ve arkadaşlan: Kl~k Türk musl!W1. ~· .. : 
Ömer Rıza tarafından arapça söyleY, 1-İlı' 
Vedia Rıza ve arkadııtlan tarafından ~~· 
muslldsl ve halk tarltılan: (Saat ır-: 
21,15: Orkestra, 22,15: Ajana ve borJ& ~ .... 
berlerl, 22,30: PlAkla sololar, opera YI opr:r 
parçalan. 

fet ve 6uarede hazır bulunacaklardır. Messager d'Athenes gazetesi, birçok M il i I ""/ 
General Metaksasla refikalan ve be zaman düşman kalmış olan iki millet USSO n n n Og U 

Baş, diş, nezıe1 grip, romatizma ve bitin ajrıla
rınızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe ahnabilir. 

isim ·ve markaya dikkati Taklitlerinden sakınınız. 

raberindeki zevat perşembe günü öğle- arasındaki iyi münasebetlerin doğuşu A.merilladan ayrıldt ·o 
ye kadar şehri gezecekler, öğleyin Ma tarihçesini yaptıktan sonra, diyor ki: · Nevyork 17 (A.A.) - B. Vittorı .. 
reşal Fevzi Çakmağın öğle, saat 15 de cTürk ve Elen milletleri arasındaki ;t\fosolini, İtalyaya gitmek üzere va~ .. 
de Dahiliye Vekil! Şükrü Kayanın ve- yeni dostluk, sulhten doğduğu ve sulh ra binmiştir. Kendisi, Amerikadan ı
receği çay ziyafetinde bulunduktan ıçin mevcut olduğu sebeble sağlamdır. reketine sebeb, B. Ruzveltin nutku 

0 
t1 

sonra akşam saat on dokuz buçuk1a Elefter-0n Virna, diyor ki: ,duğuna dair ortada dolaşan şayialtl..,ı 
gene hususi trenle İstanbula avdet e - Türk - Elen dostluğu o derece mut· tekzib etmiş ve Amerika ReisicuınbU .. 
deceklerdir. laktır ki iki devletin, orduları ve siya - 'ne yapmış olduğu görüşmenin taıı;'91' 

Misafir Başvekil, .şehrimize avdet setleri ile taksim kabul etmez bir bir- mile umumi mahiyetteki m~seleler.~tı' 
.ettiği zaman Haydarpaşada ~ene me .. lik teşkil etmekte olduğu söylenebilir. ;kında cereyan etmiş olduğunu yenı 
.rasimle karşılanacak, motörle Deniz - Hellinikon Mellon, diyor ki: teyid eylemiştir. 



ıa Biılwitıplll 

. Saat altıyı ge
çıyordu. Ortalık 
~nüz aydınlıktı. 
~IJ' otomobile at-
ıyarak Maçkaya 

hareket ettik. 
Rıdvan Sadul

lah Yolda hiç ko
llU§nıadı. Bir ild 
~lle kendisini 
lôyletıniye çalış • 
tun. Fakat muval 
fak olamadım. Ba r. :mavi gözlük • 
u adamdan bah -
Bedeceği yerde tut 
tu, Galatasaray -
da açılan resim 
ser · · gısıni, beğen -
diği tablo1an an -
~tınıya başladı. 
Adetini bildi - · ı .. · gun 
~ın ses çıkarma -
dun. O kafasını 
~rlıyan ve yoran 
bır mesele oldu 
;nu daima böy -

CEVAD 
FEHlll 

Poıta. nın Hikô.geleri 

Dört kapıdan biri •• 

I~ 
Yazan: Peride Cel•' 

ı11nıı 11111 1 
e Yapar. Birden 

onunla meşgul ol
llıayı tamamen 
~rkederek havai Bir keresinde poli&t müracoat ed elim, dedim de benj dchfetli PC111tadı 
ır bahse at - · d 1lın, d dim d 

1kmci uğTadığım evde de g~celeri ev de kalmamı, 
utiyorlardı. Kabul etmedim. 

Sevgili Kimıran uzun zamandan beri\ Her halde bu dört kapıdan birisinin i§i .. 
.ar ve tamamen dinleninceye kadar ar-ı tırsay~ - . . e e ' e beni dehşetli payladı. 
Ok bir d h b 1 d" - Benim aklıma ıeldi beycegızım, - Sebeb. 

a a u mese eye onmez. fakat kalfa mani oldu. - Vallahi bilmiyorum. 

neden süktit ettiğimi soruyorsun. Bak me geleceğini sanıyorum. 
anlatayım. Bir kaç yıl e\rvel babamın ö- - Ertesi gece -
lümü ile uğradığımız sarsıntıya son za- Kamırancığım, mektubuma gece de -

5 - Ne diye mani oldu? - İstanbula inerken kendisine ne 
- - _ Dedikodu olmasından korktuğunu dedin? manlarda maddi ihtiyaçlardan doğan a- vam edıyorum. Yorgunum, uykum vır, 

zap ta karıştı. Üç kişi, annem, ben ve al- fakat ncş'em yerinde, kendi.mi çok mes'ut 
h ay evvel kocasından ayrılarak yanı - hissediyorum. Dur baştan başlıyayım. Bu 
mıza gelen dul ablam, babamdan kalan sabah erkenden kalktım, giyindim, so .. 

.ESRARENGİZ ZİYARETCİ söyledi. Köşkte başka kimse yokmuş, - İstanbula inip ahbablarımdan bi
ben de ihtiyar bir kadın değilmişim, rinde birkaç gece kalmamı bana o söy
bahane ile gece içeri erkek alıyorlar, ledi. Bir gece evvel Maçkadaki evimiıe 

felip Rıdvan Sadullahı arıyan kadın-
8.rdan birini adliyede görmüştük. Na

: hanımdı, ötekini de apartımana ge
da ce kapıcının odasında ~ul~~~· ~u 
~ Erenköyündeki köşkte gordugumuz, 

azan hanımın halayığı Gülterdi. 
~Bu ikinci ziyaret Rıdvan Sadullahı, 
t l.laJı hanımla görüşmesinden daha 
azıa alakadar etti. Beni de merak sar

lnıştı. Bu kızın burada ne işi vardı, Rıd
~an. Sadullahtan ne istiyordu? Ne söy· 

ll'lıye gelmişti? 
B?raberce yukarı çıktık. Kendi dai

renııze girerek oturma odasına geçtik. 
G~ıdvan Sadullah bir koltuğa oturdu. 
tı:ıtere de yer gösterdi. Bir sigara yak· 

tan sonra: 
ded-:- E, söyle bakalım Gülter hanım, 

11 buraya niçin ve nasıl geldin? 
~ Polis müdüriyetinde serkomiser 

d an beyi aradım beyceğizim. Mak-

d~ ıın ondan adresinizi sormaktı. Ken
lsi . 

d nı bulamayınca arkadaşlarına sor-
Unı. Tarif ettiler. 
- Benden bir şey mi istiyorsun? .. 

dü ~dın kendisini Erenköyünde gor
G ~Üzden daha fazla zayıflamıştı. 

ene o zamanki gibi heyecanlı ve sap
sarı idi. 

be - Bizim köşkte bir şeyler oluyor 
Yceğizim. 

- Erenköyündeki köşkte mi? 
-Evet. 

- Neler oluyor? .. 
.. - Ne bileyim geceleri bir takım gu-

tu)t" J ' k l u er duyuyoruz. Alt katlarda ışı -
ar geziniyor. Ben çok korkuyorum. 

- Ne vakıttenberi oluvor bu iş? 
- Nazan hanımın gittığindenbeıi 
- Her gece mi? 
- Hayır, iki üç gecede bir! 
- Dün gece de oldu mu? 

. - Dün gece ben Erenköyüne gitme
~ be) ceğizim . İstanbulda bir ahba
ıında kaldım. Fakat dün gece olma

dıysa bile bu akşam mutlaka olur. 
- Nasıl gürültüler bunlar? 
- Çekmece seslerine benziyen ses-

ler. Sanki bir şeyler söküyorlar ve bir 
§~Yler mıhlıyorlar, elektrik1er yanıp 
Sönüyor, odadan odaya gıdip geliyorlar. 

- Birinci katta mı, yoksa ikinci kat
ta mı oluyor bu gürültüler? 

- İkincı katta da oluyor ama ekse
riya birinci kattan geliyor. 

- Peki bunları Letafet kalfa da du-
' YUyor mu? 

- Duymaz olur mu? 
- Korkmuyor mu? 
- Çok korktuğunu söyliiyor. Fakat 

her halde benım kadar değil. 
- Mademki bu kadar korkuyordu

nuz arabacı \'e a bahçı\'anı köşkte ya-

derlermiş. - Ne diye? 
- Peki kızım, bana gelip bunları an- - •Senin sinirlerin bozulmu§, biraz 

ıatmanı sana kalfa mı söyledi? dinlenirsin!• dedi. 

tekailt maaşı ile bir türlü geçinemiyo - kağa çıktım. Tramvayda beni mürebbi .. 
ruz ve gittikçe borca batıyoruz. Nihayet yelık ıçin çağıran mektuplan tetkik et .. 
ben çalışmıya karar verdim. Bir gece tim. Birisı pek yolumun üzerinde idi. 
lı:endi kendime duşündüm, ne yapacak - Ayaspaşada ısmıni sık duyduğumuz bü
bm? DakUJo bilmiyorum, hesabım kuv- yük apartımanlardan birinin ikinci katL 
vetli değil ki muhasip olmıya kalkayım. Evvelii oraya gıttim, şişman, sahte ha -
Fransızcam iyidir. Bir yere mütercim ol- nımefcndi tavırlı bir kadın ve annesinin 

_ Ne münasebet beyceğizim. Kalfa- - Peki lazım. Şimdi saat yediye ge-
nın bundan haberi bile yok. Olsa hiç liyor. Sen doğruca Erenköyüne gider-
izin verir miydi? sin. Buraya geldiğinden ve benimle ko-

- Neden izin vermezdi? nuştuğundan kimseye bahsetmezsin. 
- Bir keresinde polise müracaat e- (Arkan txw) 

mak aklıma geldi. Fakat birdenbire bam- aksine zayıf, sivri burunlu, şaşı gözlü 
başka bir fikirle ayağa sıçradım. Kendi- bır erkek çocuğu. Apartıman mükem .. 
me münasip bir iş bulmuştum. Çocuklan mel, mobilyeler muhteşemdi. Verecek .. 
ııe kadar sevdiğimi bilirsin .. Mürebbiye- 1eri aylık ta dolgundu. Fakat aile hoşu • 
::.ik benim jçin biçilmiş kaftandı. Şimdi ma gitmedi. Parayı kafi bulmadığımı 

[evlet Demiryallın ve Lımanıarı ısletme Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 27098,44 lira olan cebire ve traven bulonlan 15/ll/1937 pa
zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binuında satın 

alınacaktır. 
Bu .i§e &irmek istiyenlerin 2032,.23 lira!ık muvakkat teminat ile bnunun tayin 

sen cNe! diye gözlerini açıyorsun. Müfit bahane ettim, dışan fırladım. İkinci ut
Papnın torunu, miralay Rıza Beyin kı21 radığım evin ıkf küçük kızı vardı. Güzel 
Nerkis, mürebbiyelik etmiye kalkıyor terbiyeli çocuklardı, aile de iyi idi. Yal .. 
öyle mi?.. Fakat ben IN!'llfn fikrinde de- nız bir teklifleri hoşuma gitmedi, gecele
lilfm yavrum. Şerdimf alçaltacak bir .ri evlerinde kalmamı, haftada bir evime 
suç l§lemedikten ve alnımı dik tutacak çıkmamı istiyorlardı, uyupmadık. Üçün· 
kadar vicdanımdan emin olduktan son- cii adrese uğradım, ilç gün evvel başka 
ra mürebbiyelik yapıyorum diye, neden bir mürebbiye bulmuşlar. Geriye son 
utanayım. Güzel, sevimll bir çocuğa ar- mektup kalıyordu. Adrese baktım, Kur
bdqlık etmek, ona bilmediği ,eyleri tuluşta M. sokağı 17 numara .. Tramvaya 
ölretmek, ,efkat ve sev&i ile küçük kal- atlayıp gittim. Beyaz yeşil pancurlu, çok 
bine nüfuz edebilmek, bunlar fena feY- firin manzaralı bir ev. Görünü§fi hoşu -
1er mi? m~ gitti, kııpıyı çaldım, temiz gıyinmiı 

ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini •JDi gün aat 
14,30 a kadar komisyon reWifine vermeleri IAzımdır. 
Şartnameler 135 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ntılmaktadır. 

(8820) 
,.,.,,_. 

Eskişehir, İzmir cer atölyeleriyle muhtelif depol.ar için birinci llnıf kazancı 
ve tesviyeci alınacaktır. ' 

Taliblerill Anbrada cer reislijine, Eskişehirde Cer Atölyesi MüdürJüjQne 
Haydarpapda birinci ve Sirkecide dokuzuncu ifletnıe Müdürlüklerine latida il; 

Ertesi gün hemen karanmı tatbika geç- yaşlı blr uşak açtı. Mürebbiyelik için gel
tim. Gazetele.re birer ilAn verdim: cGenç clJğimi söyleyince beni salona aldı, salon 
bir kız iyi bir aile nezdinde mürebbiye- g~yet sa~e, ıüzel döşenmişti. Çocukları 
Jit arıyor. Fransucası kuvvetlidir lisan gorsem dıye heyecanlanmıya başladım. 
da ötretebilir.> ilanını verdiğimd;n bir ~uhakkak onlar da terbiyeli, güzel şey
hafta sonra dört mektup aldım. Bu mek- ·~:;~acaktı. ~apı açıldı, döndüm. Kar • 
tuplann sahipleri hemen kendilerine ş. gC'nç bır adam duruyordu. Kal -

müracaat etmeleri. . 37ee. c6857.t 

müracaat etmemi istiyorlardı, fakat ben 
henüz gıdemedim. ÇüHü ayağım sarılı 
yatakta yatıyorum. Ayağına ne oldu? 
diyeceksin. Onu da anlatayım. İllnı ver
mek ilzere gazeteye gittiğim gün avde -
timde tam bizim sokağın köşesini döner
ken karşıma birdenbıre küçük, spor bir 
otomobil çıktı. Altında kalmamak için 
keııdimi kaldırıma attım, yere düştüm, 
dizlerim çok acıdı ve bir tanesi yaralandı, 
ayağa kaJktıfım zaman karşımda genç 
bir adam gördüm, ellerini oğuşturarak= 
cAffedersiniz, dü menize sebep oldum, 
fakat... dıve, suçlu bır tavırla bir §eyler 
söylüyordu, çoraplarım parça parça ol
mll§tu. Yaram da pek acıyordu, kızmış
tlD\. Hiddetle cNe senem adamsınız, in -
san klakson çalmaz mı.. dedim, ve topal
;ıya topallıya yürudum. O arkamdan gel
mek, yardım etmek ister gibi bir hareket 
yaptı. Öyle ıomurtmU§tum ki cesaret e
dememiş olacak, olduğu yerde kaldı. 

Dizimdek: yara kapanmak üzere, ya _ 
nn sokağa çıkabıleceğim. Biliyor musun 
0 adama sersem d('mekle §imdi biraz ter
biyesizlik yaptığımı sanıyorum. Amma 
k:~n ~~imadan o ı..dar hızlı viraj do
nulur. mu. Yarın çağırıldığım yerlere gi
decejim, bakalım netice ne olacak. Onu 
da uııa yazar mektubu öyle kaparım. 

bım hır tuhaf oldu, heyecanlandım. Bu 
otomobıli le duşmeme sebep olan adam
dı. Kekcliyerek eşey dedim, çocuklan 
görebilir miyim?• gülümsedi. cÇocuklar 
yok, dedi. Bir çocuk var .• Demek hır ço
cukla meşgul olacağım, dedim. Bırdenbi
re yüzü ciddıleşti. Yamma yaklaştı : c Yal
nız çocuk bıraz büyükçe .... dedi. Goz göze 
geldık. Yavaşça conu görebilir miyim .. 
diye sordum. O da gayet yavaş fısıldadı: 
cfşte karşınızda ya... Hayretle yüzune 
baktım. Sonra hiddetten kıpkırmızı ol • 
dum, benimle alay ediyordu. Boguk bır 
sesle •sız bır küstahsınız. dedim. Ve e
lim havaya kalktı. Bu el biraz sonra o
nun yuzunc inecekti. Fakat seri bir ha • 
reketle kolumu tuttu. Heyecandan tifj. 
riyen bır sesle: cOtomobılimlc duşmeni
ze sebep oldugum gün sersem dedmiz. 
Şımdi de kustah diyorsunuz, dedi: Fa
kat şunu bilin ki o gun düşmenize ıstıye
rek sebep olmadım, bugün de bir şaka 
tarzında başlıyan bu kar§ıl'aşmamızı si .. 
z~nı: al~y etmek için hazırlamış de ıhm, 
cıddı duşuncelerim var, sizi sevı) orum. 
O gtin dü~tuğunüz sırada elinizden yere 
duşen bır kıtap arasında bulduğum ılAn 
mus\'edde ı bana murcbbiyelık etmek is
tedı • ırıızı o~rctti, sonra hakkınızda tah -
kikat )aptım Karım olacak g nç kızı 
buldu umu ladım. Size o m ktubu 

(L ırfen sayfayı çeviriniz) 
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son günleri 
Denizlerin Makya~eli 

Kaptan Bum Bum 
Çe't'lren: Ahmet Cemalettin Saraçoğl• 

Yazan : Arif Cemil 

Saatlerce devam eden şahitlerin ifadelerine ve üç 
avukatın mahirane uydurulmuş yalanların'l mukabil 

Talat paşa beş on kelime ile müdafaa edilmiş oldu 
San Fransisko'da bir sürü gazete muhabir ve fotografçıs 

- Talat paşa 1908 senesinde ne su- / nun beraet ettirilecek olursa o zaman 
retle iktidar mevkiine geçti, biliyor mu- hakkımızdaki bu ittihamlar ortadan ka1-
sunuz? O bir gün bazı hempalarını bir kacaktır. Cihan böyle bir beraet kararını 
araya topladı, Babıaliye gelerek sadıa- yüksek bir adalet eseri olarak selamlı
zamla karşılaştı. Sadrazam, sigarası ağ- yacaktır. 

Mongolya vapuruna üşüştüler. Anlaşılan Emden'in · 
zabiti Lauterbah'ı arayorlardı 

zında, elieri cebinde, Talatı bekliyordu. Bidayette Tayliryan davasına siyaset 
Kendisini görünce: sokulmıyacağı ve sokulmadığı iddia olu-

«- Ne var, ne yapıyorsunuz? Böyle nuyordu. Halbuki .işte katili beraet ettir
şeylerden hiç hoşlanmadığımı biliyor- mek için açıktan açığa siyasi bir sebeb 
sunuz?• diye bağırdı. Fakat cndahta gösterilmekten de çekinilmiyordu. Bu 
hazır duran tüfek o anda patladı ve Ta- hale kızmamak kabil miydi? 
!atın, vücudünün ortadan kaldırmak is- Niemeyer'in bu son sözleri üzerine ar
tediği sadrazam gırtlağından vurularak tık muhakeme bitmiş oldu. Gayet vasi ve 
ölü bir halde yere yuvarlandı. şümullü böyle bir davayı bir buçuk gün-

Avukat Niemcyer'in Talat paşayı bir de hallettirmek için Alman mahkemesi 
cani gibi göstermek için jüri heyetine fevkalade bir istical eseri gösterdi. Ni
anlattığı bu uydurma masal, ihtima~ ki hayet, mahkeme reisi katilin tercüroan
harbiye nazırı Nazım paşanın vcfatile !arından birine hitaben dedi ki: 
neticelenen meşhur Babıali vak'asma - Maznuna söyleyiniz, vekillerinin 
dayanıyordu. Meydanı boş bulan avu- üçü de kendisinin beraetini istiyorlar. 
kat eşhası, hadiseleri ve zamanlan de- Kendisi bu hususta bir ıe1 söylemek i.s
ğiştirerek ve birbirine karıştırarak Ta· ter mi? 
lat paşayı zalim bir adam gibi göster- Bu suale karşı katil dedi ki: 
mek kaygusile söylenip durdu. Niha- - Avukatların neler söylediklerini an-
yette dedi ki: lamadım. Fakat, onlar tarafından söyle-

- Tayliryanın mes'ul olacağını is- nen şeylerin kafi geleceğine eminim. 
bat edecek bir nokta bulamazsınız. O Başka hiç bir dileğim yoktur. 
mecbur olduğu tarzda hareket etti; as- Bunun üzerine reis jüri heyetine hita-
la vazgeçemiyeceği bir şeyi yaptı. ben bazı şeyler söyledi. Verecekleri ka-

Bunu söyledikten sonra o da katil1o rar ve bunun için tatbiki lazım gelebile
beraatini istedi ve bununla artık kati- cek maddeler hakkında kendilerini ten
lin müdafaası bitmiş oldu. Her ne ka- vir etti. Fakat en ziyade 51 inci maddeye 
dar son söz müddeiumuminin ise de dair izahat verdi, sonra dedi ki: 
muhakemenin bu tarzda cereyan etme· _ cMüttehim. kararını vermek için 
sinden sonra onun sözlerinin bir kıy· üçte iki ekseriyet lazımdır. Kanundaki 
meti olamazdı. Müddeiumumi şayed sarahata nazaran cevabınızda yediden 
başlangıçta Ermeni meseleleri mevzuu fazla rey ile ceveı. demeniz icap eder. 
bahso!duğu zaman, vadi vechile mu- 51 inci madde mucibince cezat mes'uli
hakemeyi tehir ettirmiş olsaydı, o za- yeti reddetmek için ise hiç olmazsa se
man neticenin başka türlü çıkması bek- kiz rey lazımdır. Maznunun taammüden 
lenebilirdi. katlettiğini tasvip eyliyecek olursanız 

Halbuki muhakeme geri kalmadığın· cevet, yedi fazla rey ile. derneğe mec
dan müddeiumumi de merhum Talat bursunuz. Muhtelü sebebler dikkate a
paşayı müdafaaya hazırlanmamıştı. O lındığı takdirde de cevabınızda cevet. 
zaten uzun uzadıya beyanatta bulun- altıdan fazla rey ile, veyahut yalnız 
mağa kalkışmış olsaydı bile mahkeme cevet. demeniz de kafidir. 
reisi buna müsaade etmezdi. Çünkü re- Şimdi sual varakalarını imzalıyorum .• 
is, müddeiumuminin kısa süren ifadesi Bunun üzerine jüri heyeti azası sual 
esnasında bile ona sözlerini çabuk bi- varakalarını alarak müzakereye çekildi. 
tirmesini ihtardan çekinmedi. Bir ha· Bu müzakere bir saat kadar devam etti. 
kimin tarafgirliği bu kadar olabilirdi! Mahkeme salonunda hazır bulunanlar 

Saatlerce devam eden şahidlerin üa- Talat paşanın intikamı alınarak katil 
delerine ve üç avukatın mahirane uy- rnahkıim olacak mı, yoksa beraet ede -
durulmuş yalanlarına mukabil Talat cek mi, düşüncesile bu bir saat zarfında 
paşa beş on kelime ile müdafaa edilmiş heyecanlı dakikalar yaşadılar. 
oldu. (Arkası var) 

İş öununla kalmış olsaydı gene ne ise -·------·-· ............ ·-···-----
denilebilirdi Fakat, müddeiumumi sö
zünü bitirince avukatlar gene ayakla· 
narak yeni hücumlara başladılar. Bil
hassa Werlhauer tekrar Talat paşayı 
mevzuu bahsederek İstanbul divanı
harbi tarafından verilen idam karan 
mevcud oldukça kendisinin Türk sad
razamını daima bir cani telakki edece
ğini söyledi. 

Avukat Niemeyer de müddeiumumiye 
çatarak dedi ki: 

- Umumi harp esnasında Türkiyede 
bulunmuş olan Alman askeri ve siyast 
ricalı Ermeni vak'alarını caiz olmıyacak 
bir tarzda gizlemeğe çalıştılar. Her ne 
kadar bir parça evvelden o vak'aların 
önüne geçmeğe gayret ettilerse de biz, 
Almanlar da o meselelerden dolayı fark-
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ta ayni derecede mes'ul sayılıyoruz. Botazlçl, XadıkiJ Te Adalardakiler: 
Amerikada, Fransada ve şarkta neşre- üskfidarda (ömer Kenan). Sanyerde: 

<!ilen bir çok eserlerde Almanlar, Ermeni <Nuri). Kadıköyünde: <Moda), (Mer -
meselelerinde Türkiyenin hak.iki cTa - kez). Büyükadada: (Halk). Beybellde: 
lat. ları olarak gösteriliyor. Şayet maz- ._.;.<H;.;,al;.;.;..;.k>;.;,· ___________ _. 

yazdım. Bir küçük çocuğa vereceğiniz ı de de telakki edebilirsin. Gözlerinden 
ihtimamı, şefkati> durakladı, gözlerime hasretle öperim. 
dikkatle baktı ve kelimelerin üzerine ba- Hamiş: cO gün düştüğüm sırada kay
sa basa ilave etti: cVe sevgiyi bana ve • bettiğim kitaptan ehemmiyetsiz bir §ey 
remez misiniz?• diye sana bahsetmemiştim. Halbuki bu 

Ellerim bala ellerinde idi. Sesimi çı - kitabın birleşmemize .epey dahli oldu. 
Şunu da kaydedeyim. O, benim neden 

karmadım. Biraz sonra da başım göl - mürebbiyelik yapmıya kalkuğımı bili • 
sünde oldu. Ne yapayım, onun çok iyi yor. Annem ve ablamla beraber otur • 
bakışlı gözleri, itimat telkin eden bir ha- mamızı istedi. Bizimkilerin, benim b • 
li vardı. İşte bizim mürebbiyelik işi böy- dar değilse bile damatlarını her halde 
!t:ce hitama erdi. Yani dört kapıdan bi - çok seveceklerini sanıyorum.> 
rinde mürebbiyelik bulmadıysam bile 

Bu gazetede iri başlıklarla: 
cEmden kruvazörünün sabık se -
yir zabiti kaptan cLauterbah> 
dün cMongolia. vapurile lima • 
nımıza geldi• havadisi gözlerimi tır
malıyordu. Meğer limanda bulunan Al
manlar beni tanımışlar, hakiki hüviye
timi keşfetmişler ve bu havadis de bu 
suretle şayi olmuş ... Konsolos bana: 

- Burada kalsanız fena olmaz! na
sihatini verdi. 

- Hayır, dedim, ben cMongolia• va· 
purunda kendimi tamamile emniyet al
tında görüyorum. Binaenaleyh seyaha· 
time devam edeceğim. 
. Miralay cJohnson-. la şehrin başlıca 

otellerinden birisinde bir defa daha 
karşılaştım ve bu sefer bu zata hakiki 
hüviyetimi ifşa ettim. Kendisi kahka
halarla güldü ve karşı karşıya birkaç 
kadeh bira yuvarladık. 

Amerikan vapurunda erkanıharbiyesi 
zabitleri arasına karışmış olduğum A
merikan amirali cKowles• e de haki
kati söyledim. Kendisi: 

- Peki ama siz bir Amerikan vapu
runda zaten emniyet altında bulunu
yordunuz. Neden dolayı bir Amerikan 
denizcisi ünüormasına bürünmek lüzu
munu hissettiniz? diye sordu. 

- Vaziyeti büsbütün sağlam~aştır

mak istiyordum, cevabını verdim. 
Zaten sırtımdaki üniformaya dikkat 

etmiş olsaydınız görürdünüz ki bu A
merikan denizcisi üniformasının düğ
meleri Alman üniforması düğmeleri
dir .... 

Amiral de kahkahalarla güldü. Be
nim için cLauterbah-. şarkısını yüksek 
sesle söylemek sırası gelmişti ama ağır 
başlı Amerikan amiralinin karşısında 
münasebet almazdı. Binaenaleyh bu 
fikrimden vazgeçmek icab etti. 

Artık hüviyetimi gizlemekte bir se
beb ve hikınek kalmamış olduğundan 
«Mongolia• nın katibine müracaat ede
rek hakiki ismimi yazdırdım. Geminin 
telsiz memuru bu haberi telsizile bütün 
dünyaya yaymış ve cSan Fransisko• -
ya müteveccihen hareket eden cMon
golia• vapurunda cEmden> kruvazörü 
zabitlerinden birisinin bulunduğunu 
bildirmiş. 

G~mide herkes, hattA İngilizler bile 
bu korsan zabiti görmek, onunla görüş
mek istiyordu. Ben kendilerine behe
mehal vatanıma dönmek niyetinde ol· 
duğumu söyledim. İngilizler de dahil 
olduğu halde yolcular bana bu fikrim
den vaz geçmemi tavsiye ettiler. 

Birleşik Amerikan sabık reisicmnhu
runun kardeşi Bay cÇaris Tafb ile eıt 
bana karşı çok iltifatklr davrandılar ve 
cSan Fransisko• daki evlerine davet 
ettiler. Büyük bir vapur şirketinlıı mü
dürü olan cMak Donald-. isminde bir 
zat da böyle bir te}clifte bulundu. 

Yolcular arasında bulunan ayan Aza
sından cSaltsbury• bir akşam yemek
ten sonra beliğ bir hitabe irad etti ve 
parlak nutkunu: 

cBiz kaptan «Lauterbah-. ı himaye e
deceğiz. Kendisi Birleşik Amerlka top
raklarında çok emin bir melce bula
caktır> cümlesile bitirdi ve alkışlan
dı. 

Lakin ne çare ki ben Amerikada du
rucu değildim. Atlas Okyanusu ile düş
man abloka hattını geçecek vasttaları 
tedarik edince yurdumun yolunu tut
mıya kat'iyen karar vermiştim. 

Almanya, sevgili memleketim bütün 
evladlarından hizmet bekliyordu. Ben 
Amerika da nasıl kalabilirdim? ..• 
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NEW-YORll'DAKİ HAYATIM • İNGlı..iz 
ABLOU HATTINI NASIL YARDIM! 

~arın ki nüshamızda: kocam olacak adamı buldum. cSan Fransisko• ya gelir gelmez bir 

Artık benden sık sık mektup bekleme, Ablam nasll evlendl? sürü gazete muhabir ve fotoğTafcısi 
gene uzun müddet sükUt edeceğim. Çün- cMongolia> vapuruna üşüştüler. Anla-

unutulmamıştı ve bu gidişle unutulma-ısizi kaptan Lauterbah zannedeceld 
sına da imkan ve ihtimal yoktu. benim yerime sizin resminizi ala 

Ben mümkün olduğu kadar kendi- ve sizinle mülakat yapacaklar. cEın 
mi belli etmeden, izimi kaybeylemek den• in sergüzeştleri hakkında sora 
istiyordum. Halbuki Amerikan gaze - caklan suallere baştan savma cevapl 
tecileri binbir cepheden resmimi ala - verirsiniz ve bildiklerini söylemek is 
rak, hayatımın en ince teferrüatını, ta- temiyen bir adam gibi kem, küın ed 
savvurlarımın en gizlilerini ifşaya ça - siniz; olur biter. 
lışacaklardı. Tabii buna müsaade ede- Delikanlı yavaş adımlarla güverte 
mezdim. çıktı. Ben akşama kadar üçüncü kap 

Vapur limana girdiği zaman ben ge- nın kamarasında kaldım ve bu suret 
minin üçüncü kaptanının kamarasın - resmimin gazetelerde intişar e 
da idim. Gazetecilerin geldiklerini ha- mani olmuş bulundum.. Alınan delik 
her verdiler. Birdenbire aklıma bir l.:sı da rolünü güzel oynamış do· 
şeytanlık geldi. Kamarada Amerikalı Ertesi günü Sanfransisko gazeteler· 
kaptanla benden başka genç bir Al • bir göz gezdirdiğim zaman kahkahal 
man arkadaş ta vardı. Bu delikanlıya la gülmekten kendimi alamadım. H 
rica ettim ve benim yerime gidip ga - men bütün gazeteler benim mütev 
zetecilerle mülakat etmesini söyledim. sıkılgan, sakin bir delikanlı olduğuın 

- Peki amma, dedi, sonra ne ola • söylüyorlar ve hakikaten taban ta 
cak?... na zıt bir şekilde eşkalimi tarif ediyo 

- Ne olacak, Amerikan gazetecilerj lardı. (Arkaıı var) 

Resimli fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildir 

tesbit ederken sadece günün 'vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden k 
kalesi, hikayesi, romanı klfi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize göndence) 
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularıID.1% hem gi1 
müsabakanın esası ıudur: zel bir fıkra okumuş, hem güw bir 

Mu b k sim görmüş, hem de bir müsa 
sa a iRi n esası verdiği heyecanın zevkini tatmıl oıaca) 

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra lçf.ıı bir resim 
yaptırdık. F1kralara 1 den 40 a kadar, fık

MUkAfatlar 
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasın 

(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para müklfab. 't' 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. MükAfatların listesi fUdur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu reaim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 50 » 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık. 1 > 25 • 
:-anın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • 8 er lira 
soracağız: 63 • ı ,er buçuk lifi 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? MükAf at kazanan okuyuculan no 
Siı de bize mesell (40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamu.a H ıGll 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. On yedinci resim 
rıumaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız... 

Resim: 17 

Fıkra : 17 
Bekri ile çingene kızı .•• 

Belrri, Kağıthaneye eitmiffi. liri çingene lıızı, BelıriJen fl"'d 
•ızdırmalı i~in luuıuma eeçip göbek atmağa lxqladılar. 

Bekri, cebinde ne oaraa, hepıini bunlMa yedirmif, on ,,_-d 
lralmıftı. Çingenelere: 

- Hadi bakalım, deJi, ıon defa bir göbelı atın da, aeyreJip; 
delim! 

Kızlar; razı olmadılar: 
- At, ilri mangu daha da, atalım ıana maydanozlu bir göklıl • 
Bekri, paraıı lıalmadıiı için •eı çıkarmadı. Çelıildi, eitti. yo1Jt1 

bir ahbabı Belui~ raıtlamqt&. Sordu: 
- Gene nereden? Atmalrtan mı? 
Beltri güldü: 
- Evet! Altılı da eeliyoru~ Biz manl'fr attık, onlar •66Jı; 

fi/ Alııam için atacal 6ir fe1 lıalmadıl 
kü yakmiia evleniyorutfı, hazırlanmam Yazan: Y.oroal4o ~ şılan korsan kruvazörll cE!nden• ile o· 

L_ __ ~ıa:z~ım:_·~ Bu~m:e:kt~ub:u~b~ir~da:v:e~ti~y~e~te:ltl~ba~-!.::::::~~~R~ua~IÇad~~~=n=çe==viren~=:=R~.=A=las~~=nu=n~t~~~ka==~v~e~~-l~y~aa~-•~ru:~·.....:.....ı~a~hi-'t_i _h_en~u~·zı~~~~==~~~=:==:=:::=-: ____ ~---~----------~----------~-----



S sun Şarbaylığından: . 
B 1 . BW v • alınacak 105 kalem muhtelif aliıtı tıbbiye 

e ed.iyemiz çocuk ve dogum evıne 
\'e cerrahiye kapalı zarf usulile eksiltmeye k~nulmU§tur. . 

l - Umumunun muhammen bedeli 1587 liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 119 lira~. . günü saat 15 de Daim! Encümen 

\ 3 - İhale l8/10/93'l T. ne rastlıyan Puaı: esı · 
'Uıurunda yapılacaktır. 
'i - Bu işe aid evrak şun1ardır1 

A - Eksiltme şartnamesi. 
~ - Evsaf şartnames~. Belediyesi B:ıştababeö ile İstanbul Beledi-

- Bu evrakı istekliler Samsun 
8i Sıhhat İşleri Müdürlüğünde görebilirler. f haiz olınaları .... ...++ .... 

5 · d yazılı evsa 1 ru- •-.& 
- Istekliler 2490 No. lu kanun ~ 

1 
gun" ü saat 14 de kadar Samaun Beledi-

6 T l'b · kt blarını ıha e . - a ı ler teklif me u . Hizımdır. Bu müddetten aonra verile-
Yesı Eneümen Riyasetine tevdi etmclen . 
ceJı:: t kl ed 'l ez · e if mektublan kabul 1 m · . tevfikım yapılacaktır. c6942• 
~a:ıe 2490 No. lu kanun hükümlerıne • 

Belediyesi IIanlan lstanbul 
._ .. ına ınahalleSfnin Akdoğan ve 
B <ffk yeni Cihannu 1 ğ y e:i• ta~ta eski Yenimahalle ve safa İslam mezarlığı ile bu mezarı 1!1 

~ldıt sokakları arasındaki metruk Ab~iı kaldırılacağından alakadarların bır 
a rşısında bulunan metrlık Rum ınez~r 1 olunur (B.) (7099) 

Ya kadar mezarlarını kaldırmaları ilan · 

Güın .. k M h faza Genel Komutanlığı İstanbul 
ru u a . dan· 

Satınalma Komısyo~un • "'·-A ..... al ıünü 
l 1 ·zıi demir telin 23/10/937 \,,.YllUU"" 

- 4200 kilo 3 M/M llk Ga vanı 
saat 11 de açık eksiltmeııi yapılacaktır. 

2 - Taaınlanan tutarı 840 liradır. d·r Görülebilir. 
3 - Şartname ve evsafı kı;misyonda · · makbuzu veya banka 
4 ı la k 63 liralık vezne 

- ltetlilerin ilk teminat o ra ki İthalat Gümrilğündeki komisyona 
nıektııblan;yle birlikte o gün Gal3 t 3 da Es 

gelıneleri. c6833:. ·-----------------~ ,, ... _______ _ 
Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ••• 

t inci l•tld• 11Ilklnclt•trln/1937 dedir. 

., . 30 000 firadır .... EUJlik ı .. ramıye: • iba-
Bımı'an l:aık•: ıs.coo, ı:..000, ıo.ooo Lir~!_ be.~:-

liral k 'ki adet mü~·t TUUll" .. 
rniyeI rle (10.000 •• 2 .000) •. 1 • 

1 
• edea IMa pİJ•PJ• 

Şimdiye kadar bialerce klflyı zenp 

~ON PO 

Mekteplerde diş muayenesi 
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 

Kültür Direktörlüğü kadrosuna ilk 
mektep öğretmeni olarak birkaç diş he
kimini ilk okullarda diş muayenesine 
ayırmıştır. Bu ayrılan tabiblerin fim
dilik vazüeleri sadece muayeneden i -
barettir. Diş tabibleri cemiyeti bu teş
kilatın daha ziyade genişletilmesini ve 
tedavi yapılmasını ve bu sayede yurd 
yavrularının sıhhatleri noktasından ö
nemli görmektedir. ---.. ·-·············--------

EN HOŞ VE TAZE MEyVALA
RIN USARELERiNDEN İSTİH-

SAL EDİLMİŞ TABÜ BİR MEYV A 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha
rikası olduğundan tamamen tak -
lid edilebilmesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yanmalarını, 
ekşiliklerini ve muannid inkıbaz -
:lan giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumt hayatın intizarıısız
lıklannı en emin surette islah ve 
insana hayat ve canlılık bahŞf'der. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANF~t 

BEYoGLU - İSTANBUL 

Het ..,. ml)'OfH. lılc;tıir 19Y bid 
- .-ıiyot, falot - '-"· 
bGIGot .nr-zdoU'ler lıv ~ kata 

lllt 'pmtcw ~ tıizde9 .... qlJQltıa 

it!• burada 

VALIDOL imdadımıza yeti~irl 

o.. bir "- ı.crGbe ecliıııl.aı cı.doll -.. 
dllııtJor• ıı;, 1ıat dolwı gfıHI ıı&ec;•lı.liıQ 

VA l I D OL ı clorıılo,. lcıblet ,. 
ı.ap halied9 Mr ecımıed. lıvlunur, 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Han.cila .,. Halk gueteal 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkım yazı ve 
ıesimlerin bütün haltları 
mahfuz ve gaz.etemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

TÖRKİYB 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. --1400 700 400 160 

'lMO 12'ı0 710 270 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deği§tirmek 25 kuru§!Ul'. 

"' 
Gelen •oral geri uerilma. 

ilanlardan mea'uliyd alınnuu. 
Cevap için mektuplara 10 lı:uruıluk 

Pul il1vesi lbımdır. 

Poda k1'ftN : 74J 1.taüul 
Te'l.gr-./ ~ Son POlta 
Telcjorı: ~, 

Çünkü ASPİRİN seneferdenberi 

her fürlü soğukalgınfıklarma ve ağ· 
rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmışrir. 

ASPİRİN in tesirinden emin olmak için 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz . 

._l _I_n_h_is_a_rl_a_r_~ Müdürlü~ünden: 
I - Şartnamesi mucibince bir adet çift devirli otomatik tabı m akinesi ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulınuşt ur. 
Il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 

ID - Eksiltme 25/X/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü sant 15 de Kaba
taşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şu besindeki alım komisyonunda yapıla-

caktır. 
IV - Şarbıameler parasız olarak yukarıda adı geçen loomisyondan alınabilir. 
V - Eksiltmeye iftirak etmek iatiyen lerin, fiatsız teklif me~tublaı ını ve ka

taloğlannı eksiltme gününden en az bir hafta evveline kadar lnhisarlar Tütün 
Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve % 7,5 teminat akçesini ihti

va edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda 
adı geçen komisyon bafkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. c59lh 

I - Resmindeki ızgarayı kaldıracak kabiliyette ve şartnamesi evsafında 24 
adet alttan ırürme araba pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il - Ek.~ltme l/Xl/93'1 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kabatnşta 
Levazım ve .Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Muhammen bedeli 2880 lira ve J!luvakkat teminat 216 liradır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen §ubeden alı· 

na bilir. 
V - Fiatıız teklif me:ırtublan eksiltme gününden en az bir hafta evvel Tütün 

Fabrikalar Şubesine verilerek münakasaya iştirak vesiknsı alınmalıdır. 

Bu vesikayı haiz olmıyanlar eksiltmeye jştirak ettirilmez. 
VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan hrün ve saatte münakasaya iştirak 

vesikası ve '1 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona ıtelmeleri 
ilin olunur. cM.11 .6809~ 

Malın cinsi 

Kanaviçe ıskarta 
Çul • 
İp • 
Kınnap 11 

Tönbeki bezi 
• derisi 

Kırıntı bez 
Soba 

Mikdarı 

4193 Kilo 
1703 • 
5054 • 
1440 il 

111 • 
-407 • 

40 .. 
• 9 Adet 

Bulunduğu yer 

Ahır kapı 

• 
> 

> 

Cibali Tütün Fabrikası 
> 
• > • 

Fener, Bomonti, Balat, Bahariye, Ji.. 
hırkapı Bakını evlerinde. 

Yukarıda cins ve mikdan yazılı eşya 25/X/937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları hiuılannda yazılı 
yerlerde hergün görebilecekleri ve paznr!ık için de % 15 teminat paralariyle bir
likte muayyen gün ve aaatte Kabataşla Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Sa-
tış Komisyonuna gelmeleri illn olunur. cB.> c688B. 

Ekonomi Bakanlığından: 
1 - Vekalet kalöriferleri için alınacak olan c275> ton Sömikok .Türk Antra

sit> kömiirü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli .7975. liradır. 
3 - İstekliler bu ite aid şartnameyi Vekdlet Lcvnzım Müdi.irlilğünden ala • 

bllirlcr. 
4 - Eksiltme 20/10/937 tarihine rastlıyan Çcırş~mba günü saat clO:ıo da Anka

rada İkt·sat Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
5 - Munkkat teminat be-deli c596,25, beş yüz doksan sekiz lira yirmi beş ku

ruştur. 

6 - Eksiltme ,2490, numaralı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
7 - 1stekliler tekli! mektuplarını ihale günü ssat ona kadar makbuz mukabi

lınde kom!syon ı eisliğine vereceklerdir. Posta ile gönderılecck teklif mektupla
rının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate .kadar komisyona gelmi§ bu .. 
Junması lb.ımdır. 

İhale ıwatmden sonra gelecek teklif zarfları kabcl td·lmiyeceği lfbi pOltada 
Yaki ola~~k gec.-ikmeler de kabul edilmiyece-ktir 
ı- Bu if hakkında fazla izahat almak istiYealeıin Vekile& Levuım KiUlidl

lüne mOrae .. t .tmeleri.. J'l2L cl77t. 
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Fareler Kediden Korkar 
Büyük fareler kediyi de öldürür 

F A 
HASAN FARE 

R 
ZEHIRI 

Farelerl, ••ç•nlar1 kat'lyyen öldUrUr. Ö ldUkten sonra kat'lyyen 
kokmaz. Kutusu 10, dört m lsll 25 ~urut•· 

HER SABAH 
DAHA GENÇ! 

BU AKŞAM . Terkibin~e .Vi -
·yana O'nıversıte • 

ti profesörü Doktor Stejskal'in cazip 
)ı:eşfi cBiocel> cevheri bulunan ve 
yegane cild unsuru olan pemb<? ren
gindeki Tokalon kremini kullanınız. 
Hüceyreleri canlandıran bu ce\·her, 
kemali itina ile seçilmiş gen_ç hay -
vantardan istihsal edilmiştir. Hali
hazır fenni sayesinde, buruşuk1uk
ların, cildin tabii unsuru olan bu 
cevherin kaybolmasından ileri gel
diği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
Tokalon kremi ; terkibindeki Biocel 
cevheri siz uyurken, cildinizi besler 
ve onu gençleştirip yumuşatır. 

YARIN 
İlk kullanışında, cildinizin ne ka
dar tazeleşip yumuşadığını göre

cebiniz. Bir kaç gün sonra, buru
şukluklar k.aybolmağa başlar ve 

bir hafta nihayetinde senelerce 

gençleşmiş görüneceksiniz. Sabah~ 

lan da (yağsız) beyaz Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah noktaları 
erıtir. Ve cildi beyazlatıp yumuşa
tır. 

50 yaşlarındaki kadınlar, genç kız. 
]arın bile gıpta edeceği sehhar bir 
tene malik olurlar. 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
MKN. 1047 ağırlığı 48 kilo 1216 lira değerinde bila marka ve No. lu kıyılmış 

tütün. MKN. 1873 ağırlığı 58 kilo 1384 lira 48 kuruş değerinde D. M. marka 184/ 
189 No. lu dolu sinema filimi. MKN. 8495 gayri safi sikleti 2130 kilo 6379 lira 22 
kuruş değerinde şekerli sakızlı jikletle 25/10/937 günü saat 14 de Sirkecide Re
şadiye Cad. ki satış salonunda pazarlıkla dahil ve harice satılacağı, isteklilerden 
saat 13 buçuğa kadar vezneye yatırmak şartile % 7,5 pey akçesi ve maliye ünvan 
tetkeresi istenir. (7113) 

Pl,lk, Kızartı, Sivilce 

Bu•lt.nn izaleslnin 
en kat't devasıdır. 

rASABİ 
Baş ağrılan, bayılmalar, 

bi. umum sinir nöbetleri 
ua.nBDOL ile zail olur. 

··--· .. ····-- ·-····-·-- ··· .. ·-·····-···-..:; 
ilan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci aahile 250 » 
Oçüncii •ahile 200 » 
Dördüncü «ıhile 100 >* 

iç .ahi/eler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyı>n bir müddet zarfında fazla-

, BAYANLARIN EN GiZLi GOZELLIGI '\ 1 
Yalnız bende bulw-sunuz. Fakat ben güzellik enstitülerinde değil eczane- 1 

ca mikdaıda ilan yaptır:ıcaklal' aynca 
tenzil.atlı tarifemizden i&tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştır. 

" lerde bulunurum. 

FEM • 
1 L ismim dir. 

Bütün kremlerinizden, rujlarınızda n, pudralarınızdan evvel beıı size lazı -
mım. Beni adet zamanlarınızda arayınız. Gayet sıhhi, ufak, yumuşak, ucuz 

tuvalet bezlcriyim . Benimle bir defa dost olan hem hayatını neş'e ile geçirir 
ve hem de ebediyen bana minnettar kalır. Benden ayrılamaz. Büyük eczane
lerde. parfümeri ve tuhafiye mağa?.a !arında, berber salonlannda btılununım. 

'9 Kutu ıçindeyim, fiatım da 65 ~ta&r. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müreicaat edil
melidir· 

İlincıhk Kollektif Şirketi, 
Kahraman7.ade ilan 

4.nkara caddesi 

_. ~---·---~~· - ---- .... ____ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem U.~AKLIGlL 

Biıiwt o• 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN! 

Kullanmakla kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti snr'atle dOşOrOr. 

Baş, diş, sinir, mafsal , adale ağrılan ancak NEVROZIN 
almak suretile çarçabuk defedllebilfr. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir· 

isim ve markaya Dikkat. Taklitlerinden sakm1nız. 

NEDViN 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
ı - İhalesi tehir edilmiş olan 60 ton tüvenan yerli maden kömürünb J 

eksiltme.si Müdüriyetimizde 5/11/937 Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname her gün saat 15 den sonra Muhasebeden verilir. , 
3 - Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte 54 lira teminatı m uva.kkate 

birlikte müracaatları ilan olunur. cTlOl~ 


